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1 Úvod 
Česká republika je proexportně zaměřená země. V posledních dvaceti letech se 

stala vyhledávaným teritoriem pro zahraniční investory, zejména pro svoji polohu, 

levnou pracovní sílu a významné investiční pobídky vlády. Statistiky posledních let 

však ukazují, že příliv zahraničního kapitálu slábne, cena pracovní síly roste, snižuje 

se kvalita stání správy i podnikatelského prostředí. Všechny tyto faktury mají neblahý 

vliv na ekonomiku země, která ztrácí svoji konkurenceschopnost. 

Konkurenceschopnost ekonomiky země vyjadřuje její schopnost zapojit se do 

světové ekonomiky a hodnotí výhody a nevýhody dané země prodávat své produkty na 

mezinárodních trzích. Hospodářská krize, vysoké zadlužení některých evropských 

ekonomik a také rychlý ekonomický růst Číny a Indie donutily vlády reagovat na 

nastalou situaci. Podpora konkurenceschopnosti se stala součástí vládních 

strategických programů. Podpora ekonomiky k posílení konkurenceschopnosti je 

dlouhodobý proces, některá strategická rozhodnutí přinesou efekty za 20 a více let, 

například ve školství. Proto, aby opatření byla efektivní, je nutné stabilizovat politické 

prostředí a hledat konsenzus napříč politickým spektrem. Cílem je vytvořit v České 

republice takové prostředí, aby se posunula z fáze efektivity do fáze inovací. 

Na fungování ekonomiky má zásadní vliv veřejný sektor určováním pravidel, která 

vedou k hospodářské aktivitě. Kvalita vládních institucí a veřejné správy je obecně 

ovlivněna působením negativních vlivů, z nichž nejvýraznější je míra korupce. 

Korupci ve státě způsobuje nejasné oddělení státu a trhu, nejasné oddělení veřejné a 

soukromé sféry, nesystémová regulace a nepříliš dobře fungující právní systém. 

K dalším negativním faktorům, které dávají vzniknout korupci, patří náročný daňový 

systém a neefektivní výběr daní. To způsobuje snížení důvěryhodnosti země pro 

zahraniční investory, snížení efektivity využívání zdrojů a následně k poklesu 

ekonomické výkonnosti země. 

Spojení veřejných investic, zvýšení konkurenceschopnosti a snížení korupce 

můžeme najít v procesu zadávání veřejných zakázek. Aby se zvýšila 

konkurenceschopnost, je nezbytné investovat veřejné prostředky zejména do 

infrastruktury a výstavby, do vědy a školství. Pro snížení korupce, je nezbytné, aby 

celý byl proces transparentní a v souladu s pravidly hospodářské soutěže.  
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Veřejné subjekty nakupují různorodé výrobky a služby ve výši 15-18 % hrubého 

domácího produktu EU. Vzhledem k tomuto objemu je nasnadě, že musí existovat 

nutný standardizovaný postup, který má zajistit konkurenční prostředí a zaručit co 

nejlevnější nákup k očekávané kvalitě. Česká legislativa je po vstupu do EU vázána 

unijními směrnicemi a nejinak je tomu i v oblasti zadávání veřejných zakázek. Za 

posledních 20 let platily v této oblasti postupně tři zákony, z nichž poslední se za osm 

let své existence dočkal 20 novel. Poslední novela v roce 2012 měla za cíl zvýšit 

transparentnost veřejných zakázek a odstranit některé v praxi používané instituty. 

Cena za transparentnost je ale vykoupena vyšší administrativní náročností spojenou 

s uveřejňováním informací a časově i odborně náročnější přípravou zadávací 

dokumentace. Evropský parlament v polovině ledna a následně Rada Evropské unie v 

únoru 2014 schválily tři nové směrnice, které spouštějí modernizaci v oblasti zakázek 

veřejných i sektorových zadavatelů a koncesí. Nové směrnice musejí být do české 

úpravy promítnuty do dvou let. Toto je příležitost pro veřejný sektor k posunu ke 

skutečně efektivnímu vynakládání veřejných prostředků.  

Obliba veřejných zakázek u uchazečů je spojena se spolehlivostí zadavatele, kde je 

zpravidla zajištěna platba za realizaci zakázky. Dalším aspektem je to, že veřejné 

zakázky se často týkají zajímavých projektů, které jsou pro mnoho firem výzvou a 

cestou k představení se na nových trzích. To vede k růstu firemního potenciálu a 

konkurenceschopnosti. Dosažení úspěchu ve výběrovém řízení je ale často vykoupeno 

účasti v byrokratické mašinérii. Evropský komisař pro vnitřní trh a služby Michel 

Barier k reformě pravidel veřejného zadávání uvedl: „Chci se postarat o to, aby 

směrnice o veřejných zakázkách byly pro ty, kdo se veřejnými zakázkami zabývají 

každý den, jednodušší, účinnější a aby jim usnadňovaly život.“  

Cílem této práce je proniknout do problematiky veřejného zadávání ve vztahu ke 

konkrétní stavební firmě na území Moravskoslezského kraje a vlivu na její 

konkurenceschopnost.   
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2 Teoretická východiska konkurenceschopnosti a 

veřejného zadávání 

2.1 Konkurence 

Pro definování konkurenceschopnosti je třeba vymezit pojem konkurence. Stejně 

jako u pojmu konkurenceschopnost, lze najít v odborné literatuře mnoho výkladů 

tohoto pojmu, který je synonymem pro hospodářskou soutěž.  

Podle Boona je konkurence boj ekonomických subjektů, které se střetávají na 

trzích a bojují ekonomickými prostředky o míru splnění svých cílů neboli o získání 

omezených zásob a služeb nebo o prodání nadbytečných zásob a služeb. (Boone, 

2000) 

Podle Straky pojem konkurence vyjadřuje snahu subjektů, vedoucí k zajištění co 

nejlepších podmínek při získávání zdrojů, jejich užití a prodeji konečné produkce. 

(Žák, 1999) 

2.1.1 Konkurence na straně poptávky 

Konkurence na straně poptávky vzniká nedostatkem zboží nebo služeb na trhu, 

tedy když poptávka převyšuje nabídku. Zaniká hned, jak je zboží na trhu dostatek. 

Konkurence na straně poptávky je odrazem střetávání zájmů spotřebitelů vstupujících 

na trh. Každý spotřebitel usiluje o maximalizaci svého užitku, který chce realizovat i 

koupí nedostatkového zboží na úkor ostatních spotřebitelů. Význam konkurence na 

straně poptávky roste a vede ke zvyšování ceny. (Macáková, 2007) 

2.1.2 Konkurence na straně nabídky 

Konkurence na straně nabídky nastává v situaci, kdy výrobci přichází na trh 

s cílem maximalizace zisku. Tento typ konkurence se projevuje hlavě v situaci, kdy 

nabídka převyšuje poptávku a zejména při přesycení trhu. V této situaci se spotřebitelé 

prakticky pohybují na bezkonkurenčním trhu. Konkurence na straně nabídky může mít 

podobu konkurence cenové a necenové. (Macáková, 2007) 

2.1.3 Cenová konkurence 

Cenová konkurence je odrazem konkurence na straně nabídky. Konkurující si 

podniky se snaží, v závislosti na její strategii, přilákat nové zákazníky snižováním 
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ceny svých výrobků či služeb. Cena není jediným faktorem konkurenceschopnosti 

výrobku či služeb, avšak pro její zachování je třeba vyšší cenu kompenzovat jinými 

nástroji konkurenceschopnosti a to necenovými. (Mikoláš, 2005) 

2.1.4 Necenová konkurence 

Do této kategorie patří všechny necenové nástroje, kterými se firma snaží o 

přilákání spotřebitelů k sobě. Patří sem zejména poutavá reklama, vysoká kvalita 

výrobků a služeb, design či zdokonalující se servis. (Mikoláš, 2005) 

2.2 Činitelé podmiňující intenzitu konkurence 

Ačkoli relevantní prostředí je velmi široké a obsahuje sociální i ekonomické vlivy, 

klíčovým prostředím pro podnik je to, v němž soutěží. Vnější vlivy mimo odvětví jsou 

důležité především v relativním smyslu. Ty obvykle působí na všechny firmy 

v odvětví a klíčová je rozdílná schopnost firem vyrovnat se s nimi. (Porter, 1994) 

Úroveň konkurence v odvětví dle Portera závisí na pěti základních konkurenčních 

silách a to na:  

• vlivu odběratelů,  

• vlivu dodavatelů,  

• soupeření mezi existujícími firmami,  

• ohrožení ze strany nově vstupujících firem, 

• ohrožení ze strany substitučních výrobků nebo služeb. (Porter, 1994) 

Vliv odběratelů 

Odběratelé představují činitele v odvětví, kteří ve snaze optimalizovat své vstupy 

usilují o nízké ceny a dosažení vyšší kvality, čímž vyvolávají soutěž mezi konkurenty. 

Odběratelé za jedné z určitých podmínek, které je na trhu zvýhodňují, mají velkou 

moc vyvolávat konkurenční tlaky. Takovými podmínkami jsou: 

• odběratelů je nízký počet a odebírají velké množství, 

• trh se skládá z velkého počtu malých firem s malou vyjednávací silou, 

• nakupovaný předmět je standardizován nebo nepředstavuje důležitý vstup, 

• odběratel nakupuje ekonomičtěji od několika dodavatelů. (Porter, 1994) 
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Vliv dodavatelů 

Dodavatelé mohou zasahovat dvěma nástroji, a to zvýšením ceny nebo snížením 

kvality nabízených statků a služeb. Mohou tak způsobit růst nákladů a snížení zisku 

v odvětví, které není schopné kompenzovat vyšší náklady. Dodavatelé mají převahu 

v následujících podmínkách: 

• trh dodavatelů je koncentrovaný a je tvořen nízkým počtem společností, 

• malá nebo nízká konkurence ze strany substitutů, 

• dodavatelé dodávají více odvětvím, kdy ztráta, či omezení jednoho z nich 

není podstatná, 

• dodávaný produkt je důležitým vstupem odběratele nebo se nedá 

skladovat. (Porter, 1994) 

Soupeření mezi existujícími firmami 

Největší konkurenční silou bývá většinou ta uvnitř odvětví mezi podniky. Každý 

podnik usiluje o získání většího podílu na trhu. Intenzita této síly je odrazem míry 

tohoto úsilí. Konkurenceschopnost podniku závisí na míře využívaných ofenzivních 

nebo defenzivních taktik a na míře využívání těchto taktik jejími konkurenty. (Mallya, 

2007; Porter, 1994) 

Konkurenční strategie podniku ovlivňuje a zároveň je ovlivněna tržními událostmi 

a posloupností tahů a protitahů soupeřících podniků. Hospodářská soutěž mezi 

firmami může mít různou intenzitu a řadu forem. Používané konkurenční nástroje 

zahrnují marketingový mix, výzkum a inovace. Skladba těchto nástrojů se mění podle 

toho, jak podnik reaguje na nové tržní podmínky a akce konkurentů. (Mallya, 2007; 

Porter, 1994) 

Ohrožení ze strany nově vstupujících firem 

Při vstupu nových konkurentů do odvětví jsou tyto firmy často podporovány zdroji 

a schopnostmi, kterými přinášejí kapacity a plány k získání tržní pozice. Míra četnosti 

vstupování nových konkurentů na trh je nepřímo úměrná k míře existujících bariér. 

Podle Portera existují tyto bariéry: (Mallya, 2007; Porter, 1994) 
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Úspory z rozsahu 

Jedná se o cenové zvýhodnění, závislé na objemu produkce. Při jejím zvyšování 

dochází k úsporám z rozsahu. Nově vstupující firmy musí v rámci cenové 

konkurenceschopnosti produkovat buď ve velkém množství nebo akceptovat cenové 

znevýhodnění svého výstupu. (Mallya, 2007; Porter, 1994) 

Přechodné náklady 

Jedná se o takové náklady, které jsou spojeny s výměnou dodavatele. Odběratelům 

musí být nabídnuta výhoda, která tyto náklady kompenzuje, většinou v oblasti ceny 

nebo kvality. (Mallya, 2007; Porter, 1994) 

Nákladové znevýhodnění nezávislé na rozsahu 

Takové náklady vznikají zvýhodněním, díky přístupu k levnějším či efektivnějším 

zdrojům, technologickým postupům, utajeným procesům nebo přístupem k levnějším 

finančním zdrojům. (Mallya, 2007; Porter, 1994) 

Diferenciace produktu 

Zavedené firmy mají své zavedené značky a věrnost zákazníků vyplývající z 

minulé reklamy, servisu zákazníkům, rozdílnosti v produkci nebo z toho, že byly v 

odvětví mezi prvními. Diferenciace je bariérou, protože nově vstupující konkurenti 

jsou nuceni přistoupit k vysokým výdajům na překonání loajality zákazníků. Tyto 

výdaje nemají žádnou zůstatkovou hodnotu a časový horizont může být dlouhý. 

(Mallya, 2007; Porter, 1994) 

Kapitálová náročnost 

Konkurenceschopnost si v některých případech vyžaduje objemné investice. 

Nemusí se jednat pouze o investice na nákup kapitálu, ale i o investice do 

rizikovějších sfér jako je marketing a výzkum. (Mallya, 2007; Porter, 1994) 

Přístup k distribučním kanálům 

Vzhledem k tomu, že přirozené distribuční kanály už jsou zásobovány zavedenými 

firmami, musí nová firma přimět tyto kanály, aby akceptovaly její produkty. Toho 

může docílit prostřednictvím cenové politiky, podpory společné reklamy a dalšími 

nástroji, které firmě snižují zisk. Stávající konkurenti mohou udržovat s distribučními 

kanály kontakty založené na dlouhodobých vztazích, vysoce kvalitních službách nebo 
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na exkluzivitě. Proto je někdy firma nucena vytvořit zcela nový distribuční kanál. 

(Mallya, 2007; Porter, 1994) 

Legislativní opatření a státní zásahy 

Legislativa a politika státu mohou představovat překážku vstupu do některých 

odvětví. Jedná se o udělování licencí, vyhlašováni tarifních a netarifních překážek. 

Některé investice jsou schvalovány a kontrolovány státem, což představuje velký vliv 

jednak na konkurenceschopnost, ale i na samotnou působnost firmy. (Mallya, 2007; 

Porter, 1994) 

Ohrožení ze strany substitučních výrobků nebo služeb 

Stávající i nově příchozí firmy v odvětví čelí do jisté míry konkurenčním 

produktům či odvětvím. Tyto substituty udržují strop ziskovosti daného odvětví. Čím 

vyšší je nahraditelnost, tím pevnější tento strop je. Pokud je substitut cenově nebo 

kvalitou výhodný, část zákazníků zvolí variantu přechodu na jiný produkt či službu. 

(Mallya, 2007; Porter, 1994) 

Konkurenční síla vyplývající z hrozby substitutů je tím významnější, čím nižší je 

jejich cena, čím vyšší je jejich kvalita a čím nižší jsou náklady přechodu zákazníků. 

(Sedláčková, 2006) 

2.3 Konkurenceschopnost 

Zvyšování konkurenceschopnosti je v současné době považováno za jeden 

z hlavních cílů ekonomických subjektů. Schopnost reagovat na náhlé změny na trhu 

souvisí s konkurenceschopností firem a jejich schopností pohotově udržovat svou 

pozici. Konkurenceschopnost ekonomické jednotky na trhu je určována následujícími 

faktory: 

• externími, 

• interními, 

• ekonomickými, 

• technologickými, 

• sociálními, 

• ostatními. (Liučvaitiené, 2014) 
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Veřejné zakázky a proces veřejného zadávání se řadí mezi externí faktory. 

(Liučvaitiené, 2014) 

V odborné literatuře lze najít mnoho definicí pojmu konkurenceschopnosti podle 

zaměření a tématu dané literatury. Jedná se o pojem, pro něž neexistuje respektovaný 

lingvistický výklad. Rozdílnost výkladů konkurenceschopnosti souvisí s velkým 

počtem referenčních úrovní, vůči kterým lze tento pojem vztáhnout nebo také 

s časovým horizontem, v němž ji hodnotíme.  Vzhledem k účelu rozsahů a cílů je 

definována konkurenceschopnost pomocí mikro, mezo a makroekonomické úrovně. 

Pro potřebu této práce je konkurenceschopnost členěna na: 

• mikroúroveň, 

• mezoúroveň. (Ajitabh, 2008) 

2.3.1 Mikroúroveň konkurenceschopnosti 

Mikroúrovní se rozumí konkurenceschopnost na úrovni podniku. Takováto 

konkurenceschopnost představuje schopnost dané firmy konkurovat na působícím trhu 

cenovými i necenovými nástroji. K hodnocení konkurenceschopnosti firmy je 

podstatné znát tržní strukturu, ve které firma působí a časové období hodnocení. 

(Beneš, 2006) 

Obecně lze konkurenceschopnost definovat jako jistou schopnost úspěšně soutěžit 

na trzích. V absolutním měřítku by to znamenalo, že každá firma schopná dosahovat 

na trhu pozitivních výsledků při nenulovém množství výstupu. Proto je 

konkurenceschopnost pojmem relativním. (Cellini, Soci, 2002) 

Faktorem je schopnost firem dynamicky a aktivně usilovat o maximalizaci zisku 

nebo tržního podílu. Jsou schopny efektivně vytvářet hodnoty a uplatňovat je v podobě 

výrobků či služeb. Prostřednictvím jejich směny vzniká na mikroúrovni bohatství. 

(Adámek a kol., 2006) 
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Konkurenceschopnost na mikroekonomické úrovni je založena na realizaci 

takových aktivit, které zajistí nejlepší stav, dlouhodobý růst a schopnost 

maximalizovat její hodnotu. Mikroekonomické zásady prosperity lze definovat ve 

dvou vzájemně provázaných oblastech a to: 

• mírou sofistikovanosti, s jakou se účastní domácí podniky nebo zahraniční 

podniky lokalizované v dané zemi globální hospodářské soutěže,  

• kvalitou mikroekonomického podnikatelského prostředí. (Adámek a kol., 

2006) 

2.3.2 Mezoúroveň konkurenceschopnosti 

Mezoúroveň konkurenceschopnosti představuje konkurenceschopnost na úrovni 

měst a regionů. Jedná se tedy o lokální konkurenceschopnost uvnitř nadřazeného 

celku. Tato úroveň nebyla v minulosti zkoumána v takovém rozsahu jako 

mikroekonomická. Nyní je na ni nahlíženo s podstatným důrazem, jelikož bylo 

v minulosti prokázáno, že právě na úrovni regionů dochází k přímému střetu mezi 

tvůrci znalostí a jejich uživateli, a že ve vyspělých státech světa určují rozvoj 

ekonomiky vybrané regiony. (Blažek, 2008 a Skokan, 2004) 

Dle Skokana lze definovat konkurenceschopnost jako „schopnost regionální 

ekonomiky optimalizovat své vlastní zdroje takovým způsobem, aby mohla soutěžit a 

prosperovat na národních a mezinárodních trzích a přizpůsobit se změnám na nich a 

také schopnost produkovat výrobky a služby, které obstojí na mezinárodních trzích a 

současně udržet vysokou úroveň příjmů a úroveň zaměstnanosti při působení vnější 

konkurence.“ (Skokan, 2005, str. 8) 

Problémem při sledování regionální konkurenceschopnosti se jeví předpoklad toho, 

že regiony a firmy sledují stejné cíle. V případě regionů však nefungují mechanismy 

mezinárodního obchodu jako přizpůsobování směnného kurzu nebo úrokové míry či 

mzdová flexibilita, naopak region umožňuje vyšší mobilitu výrobních faktorů, práce a 

kapitálu. Regionální konkurenceschopnost je ovlivňována faktem, že se v regionu 

nacházejí jak konkurenceschopné tak i nekonkurenceschopné firmy. Napomoci 

celkové konkurenceschopnosti regionu však mohou společné rysy, charakteristiky, 

vnitřní faktory a aktiva v rámci regionu, které ovlivňují konkurenceschopnost 

jednotlivých firem. 
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2.3.3 Konkurenceschopnost ve stavebnictví 

Důležitým krokem při hledání své tržní pozice v hospodářském prostoru daného 

státu či regionu je podniková sebereflexe. Ta umožňuje podniku nahlížet na sebe ze 

strany konkurence a uvědomit si své postavení na trhu. Pro uvědomění si pozice na 

trhu je třeba určit a uvědomit si velikost podniku, koncentraci podnikového kapitálu, 

potenciál produkce a nekapitálových zdrojů. Struktura výroby a nekapitálové zdroje, 

jako lidské, znalostní, surovinové, know-how, dělba práce a produktivita práce, staví 

tuto oblast do sféry konkurenčních nástrojů podniku a to do necenových faktorů 

konkurenceschopnosti. Podle Kocandy je „úkolem managementu zajistit schopnost 

podniku konkurovat necenově i nekapitálově. Ve stavebnictví, které je indikátorem 

konjunkturálního vývoje ekonomiky, záleží na udržení si svých výhradních pozic 

domácích dodavatelů stavebních prací a to zejména jako generální dodavatelé. Pozice 

subdodavatelů je pro střední a větší stavební podniky nevýhodná a neumožňuje 

dostatečnou potřebnou kumulaci kapitálu bez zajištění jiných externích zdrojů 

financování.“ (Kocanda) 

2.4 Zákon o veřejných zakázkách a jejich zadávání 

Přeměna centrálně řízené ekonomiky v roce 1989 na ekonomiku tržní si 

vyžadovala právní úpravu pro ošetření čerpání veřejných prostředků. V květnu 1990 

vstoupil v platnost zákon 103/1990 Sb., který doplňoval hospodářský zákoník o 

ustanovení o veřejné soutěži. (Jurčík, 2007) 

Největší objem uvolňovaných veřejných prostředků představovaly stavební práce. 

Výše uvedená právní úprava nebyla dostačující, a proto vznikl 1. 10. 1990 Zadávající 

řád staveb, vydaným Úřadem racionalizace pro stavebnictví. Ten upravoval zadávání 

veřejných zakázek na stavební práce. (Dvořák, 2011) 

Vývoj ve společnosti si vynutil změny v oblasti zadávání veřejných zakázek. 

S účinností od 1. 1. 1995 vstupuje v platnost první specializovaná česká norma, zákon 

č. 199/1994 Sb. V této normě byly upraveny hlavně limity pro způsoby zadávání 

veřejných zakázek a rozšíření o jiné možnosti zadávání. Tento zákon byl v souladu 

s právní úpravou vyspělých států.  Tento zákon, po několika novelách, platil až do 

vstupu České republiky do Evropské unie. (Jurčík 2007) 

Protože zákon č. 199/1994 Sb. nebyl zcela v souladu s právní úpravou veřejných 

zakázek Evropské unie, byl po vstupu České republiky do Evropské unie nahrazen 
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zákonem č. 40/2004 Sb. Důvodem bylo učinit prostředí pro zadávání veřejných 

zakázek transparentním, umožnit čerpat prostředky z Evropské unie a zjednodušit 

zadávací řízení. (Jurčík, 2007) 

I přes množství novel k zákonu č. 40/2004 Sb., se nepodařilo odstranit zejména 

jeho špatnou technickou konstrukci a částečný nesoulad s právní úpravou Evropské 

unie. Od 1. 7. 2006 byla problematika zadávání veřejných zakázek řešena zákonem 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ). Změny v legislativě 

veřejných zakázek si vyžádaly další právní úpravu v přijetí zákona č. 417/2009 Sb. a 

zákona č. 179/2010 Sb. Od 1. 4. 2012 byla do ZVZ zahrnuta tzv. velká transparentní 

protikorupční novela provedená zákonem č. 55/2012 Sb. (Jurčík, 2011; Jurčík, 2011/2) 

Zákon o veřejných zakázkách je založen na základních zásadách, upravených v § 6 

ZVZ, kterými jsou: 

• zásada transparentnosti, 

• zásada rovného zacházení, 

• zásada zákazu diskriminace.  

Transparentnost znamená průhlednost a má za účel zamezit nezákonným a 

nekalým praktikám v zadávacím řízení a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž. 

Znamená to vymezit jasně kritéria, pořizovat u všech podstatných úkolů dokumentaci 

a odůvodnit každé rozhodnutí. Zásada rovného zacházení upravuje to, aby zadavatel 

vytvořil všem dodavatelům stejné podmínky, avšak ne v absolutní, nýbrž v relativní 

podobě. Na to se váže zásada diskriminace, kdy žádný z dodavatelů nesmí být 

zvýhodněn před ostatními. (Jurčík, 2011/2) 

Veřejné zakázky jsou po výdajích v oblasti sociálních dávek druhým 

nejvýznamnějším tokem veřejných financí. Má-li se dosáhnout úspor v oblasti 

veřejných výdajů, což je cílem všech ekonomik v době recese, musí probíhat zadávání 

veřejných zakázek efektivněji a hospodárněji. (Jurčík, 2011/2) 
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2.4.1 Základní pojmy 

Veřejná zakázka 

Jak uvádí Ochrana (2011, s. 160) „Veřejná zakázka je takovým způsobem alokace 

veřejných zdrojů, kdy se subjekt veřejného sektoru s ohledem na svoje působnosti 

vymezená zákony rozhodne pořídit určitý veřejný statek či veřejnou službu formou 

nákupu od externího producenta. Subjekt veřejného sektoru v takovém případě 

neprodukuje takový statek či službu ve své vlastní režii, nýbrž jej pro něj zajišťuje 

externí dodavatel.“  

Podle platné legislativy je veřejná zakázka definována jako: „…zakázka 

realizována na základě smlouvy mezi zadavatelem a jedním či více dodavateli, jejímž 

předmětem je úplné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních 

prací.“ (§7 odst. 1 č. 137/2006 Sb., ZVZ). Pro smlouvy uzavírané dle tohoto zákona je 

předepsána písemná forma. Tento paragraf také definuje druhy veřejných zakázek, 

které mohou být: 

• na dodávky, 

• na služby, 

• na stavební práce. 

Další třídění veřejných zakázek je podle vyčíslené předpokládané hodnoty. Dělí se na: 

• nadlimitní,  

• podlimitní, 

• malého rozsahu. (Krč, 2013) 

Výše limitů jsou dány zákonem ZVZ a jsou odlišné pro jednotlivé druhy veřejných 

zakázek. Tyto limity jsou stanoveny bez daně z přidané hodnoty (dále jen DPH) a 

stejným způsobem jsou vyčíslovány hodnoty zakázek. Vzhledem k tématu této 

diplomové práci jsou uvedeny limity pouze pro stavební práce. (Krč, 2013) 

Nadlimitní veřejné zakázky 

Pokud předpokládaná hodnota zakázky stanovená zadavatelem přesáhne limit 

zveřejněný v nařízení vlády č. 77/2008 Sb., je zakázka považována za nadlimitní. Od 

1. 1. 2012 je limit pro stavební práce 125 265 000 Kč. (Krč, 2013) 
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Podlimitní veřejné zakázky 

Podlimitní veřejné zakázky jsou ty, jejichž předpokládaná hodnota činí alespoň 

3 000 000 Kč (od 1. 1. 2014 alespoň 1 000 000 Kč) a zároveň nesplňuje podmínku 

nadlimitní veřejné zakázky. (Krč, 2013) 

Zakázky malého rozsahu 

Všechny veřejné zakázky s předpokládanou hodnotou nižší než 3 000 000 Kč (od 

1. 1. 2014 nižší než 1 000 000 Kč) mají statut malého rozsahu. (Krč, 2013) 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce 

Předpokládanou hodnotou veřejné zakázky je předpokládaná výše peněžitého 

závazku z plnění veřejné zakázky stanovené pro účely postupu v zadávacím řízení. 

Taková výše bývá stanovena na základě údajů a informací: 

• ze zakázek podobného či stejného typu nebo 

• z průzkumu trhu nebo  

• jiným vhodným způsobem. (Dvořák, 2011) 

Veřejná zakázka nesmí být předmětně rozdělena tak, aby došlo ke snížení 

předpokládané hodnoty pod finanční limity. Proto se při rozdělení předmětu zakázky 

předpokládaná hodnota rovná součtu hodnot dílčích částí veřejné zakázky. Do 

předpokládané hodnoty se započítávají i odměny účastníkům za návrh, či soutěžní 

dialog a jiné platby. Při uplatnění opčního práva musí předpokládaná hodnota 

obsahovat dílčí hodnotu pro všechny veřejné zakázky požadované zadavatelem při 

využití tohoto práva. Předpokládaná hodnota u rámcových smluv a dynamických 

nákupních systémů je maximální hodnotou jednotlivých budoucích veřejných zakázek. 

(Krč, 2013) 

Představa o předpokládané hodnotě veřejné zakázky je pro zadavatele podstatná 

proto, aby měl na danou zakázku vyčleněné finanční prostředky, dále z hlediska 

stanovení druhu zakázky a s tím související náročnost jejího zadání a dále proto, že 

může požadovat jistotu max. 2 % předpokládané hodnoty zakázky, která se dle § 67 

odst. 1 ZVZ skládá formou složení peněžní částky na účet zadavatele nebo formou 

bankovní záruky či pojištění záruky. (Jurčík, 2011) 
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Zadavatel 

Charakter veřejné zakázky má pouze taková zakázka, kterou zadává zadavatel. 

Pokud by tomu tak nebylo, nejednalo by se o veřejnou zakázku, nýbrž o jiný právní 

vztah řešený jinou právní normou, občanským zákoníkem. Právní úprava zadavatele 

veřejné zakázky je stanovena § 2 ZVZ. Zákon rozlišuje tři druhy zadavatelů: 

• veřejný zadavatel, 

• dotovaný zadavatel, 

• sektorový zadavatel. (Dvořák, 2011) 

Veřejný zadavatel 

Z výše uvedených se tento druh zadavatele vyskytuje nejčastěji. Jedná se o 

subjekty či vykonavatele veřejné zprávy, kteří jsou financováni z veřejných 

prostředků. Dle této charakteristiky nemohou spadat subjekty zřízené za účelem zisku. 

Veřejnými zadavateli podle § 2 ZVZ jsou: 

• Česká republika, 

• státní příspěvkové organizace, 

• územní správní celky a jimi zřízené příspěvkové organizace, 

• jiné právnické osoby, zřízené za účelem uspokojování potřeb veřejného 

zájmu financované převážně jiným veřejným zadavatelem. (Doležalová, 

2011; Jurčík, 2011) 

Specifickým veřejným zadavatelem je takzvaný centrální zadavatel. Ten provádí 

centralizované zadávání a pro jiné zadavatele pořizuje dodávky či služby za pořizovací 

cenu nebo provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky služeb či 

stavební práce na účet jiných zadavatelů. (Dvořák, 2011) 

Dotovaný zadavatel 

Na rozdíl od veřejného zadavatele je dotovaným zadavatelem fyzická či právnická 

osoba, která zadává veřejnou zakázku hrazenou z více než 50 % z veřejných peněžních 

prostředků včetně prostředků z fondů Evropské unie, které jsou přerozdělovány státem 

či menšími správními celky a zároveň jde o nadlimitní veřejnou zakázku na provedení 

stavebních prací uvedených v příloze č. 3 ZVZ a na služby s tímto související. 

(Doležalová, 2011; Jurčík, 2011) 
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Sektorový zadavatel 

Pokud osoba vykonává jednu z relevantních činností obsažených v § 4 ZVZ na 

základě výhradního nebo zvláštního práva a veřejný zadavatel nad ní může uplatňovat 

dominantní vliv, jedná se o sektorového zadavatele. (Doležalová, 2011; Jurčík, 2011) 

Dodavatel 

Protistranou zadavateli v řízení o veřejných zakázkách je dodavatel. Dle 

ustanovení § 17 ZVZ je dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje 

služby, dodává zboží či provádí stavební práce s místem podnikání nebo trvalým 

pobytem na území České republiky. Pokud ne, jedná se o takzvaného zahraničního 

dodavatele. (Doležalová, 2011; Jurčík, 2011) 

Dodavatelé se v rámci jednotlivý zadávacích řízení stávají dle p § 17 ZVZ buďto: 

• uchazeči nebo 

• zájemci. (Doležalová, 2011; Jurčík, 2011) 

Uchazeč 

Uchazečem se stává v rámci zadávacího řízení ten, který učiní a podá 

nabídku. (Doležalová, 2011; Jurčík, 2011) 

Zájemce 

Osoba, která podala ve stanovené lhůtě žádost o účast nebo byla zadavatelem 

vyzvána k jednání, se v řízení stává zájemcem. (Doležalová, 2011; Jurčík, 2011) 

Zadávací řízení 

Zadávací řízení jsou postupy stanovené ZVZ, které musí být zadavatelem použity 

při zadávání veřejné zakázky. (Doležalová, 2011) 

Zákon upravuje šest druhů zadávacích řízení: 

• otevřené řízení, 

• užší řízení, 

• jednací řízení s uveřejněním, 

• jednací řízení bez uveřejnění, 

• soutěžní dialog, 
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• zjednodušené podlimitní řízení. 

Druh zadávacího řízení se odvíjí od toho, zda zakázku zadává veřejný nebo 

sektorový zadavatel, dále od předpokládané ceny veřejné zakázky a dalších podmínek 

vyžadovaných konkrétním zadávacím řízením. (Doležalová, 2011) 

Otevřené řízení 

Tento druh zadávacího řízení je nejtransparentnější formu pro zadávání veřejných 

zakázek. Zadavatel oznamuje neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat 

veřejnou zakázku. Oznámení otevřeného řízení je výzvou k podání nabídek. Dodavatel 

prokazuje kvalifikaci ve své nabídce. (Jurčík, 2011; Krč, 2013) 

Užší řízení 

Na rozdíl od otevřeného řízení je oznámení užšího řízení výzvou neomezenému 

počtu dodavatelů k podání žádosti o účast v užším řízení a prokázání splnění 

kvalifikace. Zájemci, kteří se přihlásí do užšího řízení a splní kvalifikaci, jsou 

zadavatelem vyzváni k podání nabídky.  Minimální počet zájemců, kteří musejí být 

vyzváni k podání nabídky, je stanoven ZVZ v návaznosti na to, zda se jedná o 

veřejného nebo sektorového zadavatele. (Jurčík, 2011; Krč, 2013) 

Jednací řízení s uveřejněním 

„Toto řízení je nejméně formální a zřejmě se nejvíce blíží běžnému obchodnímu 

právnímu vyjednávání. Podstatou jednacího řízení je to, že v něm zadavatel sjednává 

smluvní podmínky s více či jedním zadavatelem.“, jak tvrdí Jurčík (2011, s. 210). 

V průběhu jednání o nabídkách zadavatel postupně omezuje počet uchazečů, jednání 

mohou probíhat se všemi účastníky současně nebo odděleně. Jednat může buď 

zadavatel, hodnotící komise nebo jiná osoba, pověřená zadavatelem a z každého 

jednání se vyhotovuje protokol. Vítězný uchazeč zasílá upravený návrh smlouvy 

zadavateli. (Doležalová, 2011) 

Jednací řízení bez uveřejnění 

Jedná se o nejjednodušší způsob zadání veřejné zakázky zadavatelem. Vyzvaní 

zájemci nepodávají v tomto řízení nabídku. Smluvní podmínky jsou výsledkem 

přímého vyjednávání mezi zadavatelem a uchazečem.  
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Soutěžní dialog 

Pouze veřejný zadavatel je dle ZVZ oprávněn používat soutěžní dialog. Ten slouží 

k nalezení řešení s dodavateli. Výzvu k podání nabídek vypracovává zadavatel na 

základě nalezeného řešení. Veřejný zadavatel má povinnost vyhotovit protokol o 

každém jednání v soutěžním dialogu.  

Zjednodušené podlimitní řízení 

Stejně jako soutěžní dialog, může být zjednodušené podlimitní řízení zahájeno 

pouze veřejným zadavatelem a to pouze pro podlimitní veřejné zakázky. Vzhledem 

k hodnotě závazku u podlimitních veřejných zakázek je toto řízení méně formální než 

užší a otevřené řízení. Zadavatel musí vyzvat nejméně 5 zájemců k podání nabídky a 

k prokázání splnění kvalifikace.  

Kvalifikace 

Kvalifikaci je v ZVZ věnována zvláštní kapitola. Zadavatel prostřednictvím 

kvalifikace zjišťuje, jestli učiněná nabídka splňuje kvalifikační předpoklady, tedy jestli 

je dodavatel schopen splnit předmět veřejné zakázky. Pokud tyto aspekty dodavatel 

nesplňuje, není dle zákona způsobilý k výkonu předmětu zakázky. Kvalifikační 

požadavky jsou dle zákona rozděleny takto: 

• základní, 

• profesní, 

• technické, 

• čestné prohlášení dodavatele o ekonomické a finanční způsobilosti splnit 

veřejnou zakázku.  

Základní předpoklady jsou zaměřeny zejména na etickou stránku dodavatele, ten 

musí doložit beztrestnost, bezúhonnost, bezdlužnost a jiné náležitosti, čímž prokazuje 

svou podnikatelskou stabilitu. V rámci dokazování profesních předpokladů předkládá 

dodavatel doklady, jimiž potvrzuje, že je oprávněn k výkonu činnosti, která je 

předmětem veřejné zakázky. To dokladuje hlavně výpisem z obchodního rejstříku 

nebo jiným oprávněním. Technické kvalifikační předpoklady zkoumají technickou 

způsobilost dodavatele. Část zákona, která toto upravuje, je obsáhlá, neboť taxativně 

popisuje požadavky s ohledem na předmět veřejné zakázky. Kvalifikační předpoklady 

veřejné zakázky na stavební práce jsou upraveny v § 56 odst. 3 ZVZ a zahrnují: 
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• seznam stavebních prací za posledních 5 let, 

• seznam techniků či technických útvarů podílejících se na plnění veřejné 

zakázky, 

• osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci, 

• opatření v oblasti řízení z hlediska ochrany životního prostředí, 

• přehled průměrného ročního počtu zaměstnanců, 

• přehled nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení k plnění 

veřejné zakázky. 

Ekonomická a finanční způsobilost se po poslední novele dokazuje pouze čestným 

prohlášením dodavatele. (Jurčík, 2011; Krč, 2013) 

Nabídka 

Nabídka je obecně předpokladem k zadání veřejné zakázky dodavateli. Její obsah 

musí splňovat zákonem stanovené náležitosti v § 68 ZVZ. Pokud není povoleno jinak, 

nabídka obsahuje návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou určenou uchazečem. 

Součástí jsou i jiné dokumenty požadované zákonem či zadavatelem, popřípadě i 

doklady splňující podmínky klasifikace. V rámci transparentnosti byly s novelou 

přidány další náležitosti a to: 

• seznam statutárních orgánů nebo jejich členů, kteří v posledních 3 letech 

byli v pracovněprávním, či funkčním nebo obdobném poměru u 

zadavatele, 

• v případě, že dodavatel je akciová společnost, seznam vlastníků akcií o 

hodnotě minimálně 10 % základního kapitálu, vyhotoveného ve lhůtě pro 

podání nabídek, 

• prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel ani neuzavře zakázanou dohodu 

v souvislosti s danou veřejnou zakázkou. (Jurčík, 2011; Krč, 2013) 
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2.4.2 Průběh zadávacího řízení 

Obecný průběh zadávacího řízení lze rozčlenit do těchto etap: 

• uveřejnění informace o konání veřejné zakázky, 

• podávání nabídek, 

• kvalifikace nabídek, 

• poskytování zadávací dokumentace a podání nabídek, 

• hodnocení nabídek, 

• uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem, 

• uveřejňování informací. (Jurčík, 2011/2) 

Uveřejnění informace o konání veřejné zakázky 

Způsob uveřejnění informací o veřejných zakázkách je závislý na tom, kdo je 

zadavatelem (veřejný, sektorový) a na výši zakázky (podlimitní, nadlimitní). Podle 

těchto kritérií stanovuje zákon povinnost uveřejnění informací ve Věstníku veřejných 

zakázek, v Úředním věstníku EU, v profilu zadavatele nebo jiným způsobem, např. 

v tisku nebo na internetových stránkách. (Jurčík, 2011/2) 

Podávání nabídek 

Nabídku lze podat jak v listinné, tak i v elektronické podobě. Všechny nabídky 

jsou evidovány zadavatelem podle pořadových čísel s daty a časy jejich doručení. 

Dodavatel může podat nabídku pouze jednou. V případě, že zadavatel povolil 

podávání variant, se podání všech variant počítá jako jedna nabídka. Dále takový 

dodavatel nesmí být zároveň subdodavatelem jiného uchazeče v daném řízení. Pokud 

podává nabídku více dodavatelů společně, je tato nabídka tzv. společnou a jsou 

považováni za jednoho uchazeče. (Jurčík, 2011; Krč, 2013) 

Kvalifikace nabídek 

Požadavky na kvalifikaci hodnotí zadavatel. Dodavatel je povinen doložit pravost 

dokumentů potvrzující kvalifikační předpoklady a tyto dokumenty nesmí být starší 90 

dnů od vystavení. Pokud v průběhu rozhodování nejvhodnější nabídky dodavatel 

přestane splňovat kvalifikaci, je povinen toto oznámit zadavateli ve lhůtě 7 pracovních 

dnů. Na doložení opětovného splnění kvalifikace má dodavatel lhůtu 10 pracovních 
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dnů od podání oznámení zadavateli.  Nesplnění kvalifikačních požadavků ukládá 

zadavateli povinnost vyloučit dodavatele z účasti v zadávacím řízení. (Jurčík, 2011; 

Krč, 2013) 

Poskytování zadávací dokumentace a podání nabídek 

Zadavatel v otevřeném řízení, zjednodušeném podlimitním řízení, užším řízení 

a jednacím řízení s uveřejněním, s výjimkou postupu sektorového zadavatele,  musí 

uveřejnit na profilu zadavatele alespoň textovou část zadávací dokumentace ode dne 

uveřejnění oznámení zadávacího řízení či výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném 

podlimitním řízení, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek. To neplatí, pokud 

by uveřejněním došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací. 

(Jurčík, 2012) 

Části zadávací dokumentace, které nebyly uveřejněny na profilu zadavatele, musí 

odeslat zadavatel dodavateli v otevřeném řízení nejpozději do 3 pracovních dnů a ve 

zjednodušeném podlimitním řízení nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení 

písemné žádosti dodavatele. (Jurčík, 2012) 

Nabídku může podat rovněž dodavatel, který nepožádal zadavatele o poskytnutí 

zadávací dokumentace nebo který si zadávací dokumentaci nevyzvedl. Zadavatel 

v užším řízení a v jednacím řízení s uveřejněním musí uvést ve výzvě k podání 

nabídek informaci o uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele. 

(Jurčík, 2012) 

Zadavatel v jednacím řízení bez uveřejnění, veřejný zadavatel v soutěžním dialogu 

a sektorový zadavatel v jednacím řízení s uveřejněním při postupu musí: 

• poskytnout zadávací dokumentaci jako přílohu výzvy k podání nabídek, 

• uvést ve výzvě k podání nabídek informaci o uveřejnění zadávací 

dokumentace na profilu zadavatele, pokud zadávací dokumentaci takto 

uveřejnil,  

• předat či zaslat zadávací dokumentaci v listinné či elektronické podobě 

dodavateli do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemné žádosti 

dodavatele o její poskytnutí nebo uvést adresu, kde je možno požádat o 

poskytnutí zadávací dokumentace, pokud je k dispozici u jiné osoby než 

zadavatele. V takovém případě předá či zašle zadávací dokumentaci v 
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listinné či elektronické podobě dodavateli tato jiná osoba do 3 pracovních 

dnů ode dne doručení žádosti dodavatele o její poskytnutí. (Jurčík, 2012) 

Pokud zadavatel v užším řízení, jednacím řízení s uveřejněním nebo soutěžním 

dialogu nestanoví požadavky k prokázání kvalifikace v zadávací dokumentaci, 

uveřejní na profilu zadavatele kvalifikační dokumentaci ode dne uveřejnění oznámení 

zadávacího řízení. (Jurčík, 2012) 

Zadávací dokumentace je soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických 

podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech 

nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost zadávacích podmínek 

odpovídá zadavatel. Zadávací dokumentace může obsahovat podrobnou specifikaci 

údajů uvedených v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení. Ta musí 

obsahovat alespoň: 

• obchodní podmínky, včetně platebních podmínek, případně též 

objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny, 

• technické podmínky nebo zvláštní technické podmínky, je-li to 

odůvodněno předmětem veřejné zakázky, 

• požadavky na opatření k ochraně utajovaných informací, je-li to 

odůvodněno předmětem veřejné zakázky, 

• požadavky na zabezpečení dodávek, je-li to odůvodněno předmětem 

veřejné zakázky, 

• požadavky na varianty nabídek, pokud je zadavatel připustil, 

• požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny, 

• podmínky a požadavky na zpracování nabídky, 

• způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií, 

• požadavek na podání nabídky pouze v elektronické podobě 

prostřednictvím elektronického nástroje, pokud tak zadavatel stanovil,  

• jiné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. (Jurčík, 2012) 

Zadávací dokumentace veřejných zakázek na stavební práce musí kromě 

náležitostí uvedených výše obsahovat také: 
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• příslušnou dokumentaci v rozsahu stanoveném prováděcím právním 

předpisem zpracovanou do podrobností, které specifikují předmět veřejné 

zakázky v rozsahu nezbytném pro zpracování nabídky, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v rozsahu 

stanoveném prováděcím právním předpisem, a to rovněž v elektronické 

podobě. (Jurčík, 2012) 

V případě veřejných zakázek na stavební práce, jejichž součástí je projektová 

činnost, mohou být dokumenty nahrazeny technickými podmínkami vyjádřenými 

formou požadavků na výkon nebo funkci. (Jurčík, 2012) 

Zadavatel může v zadávací dokumentaci požadovat, aby uchazeč ve své nabídce 

specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více 

subdodavatelům, a aby uvedl identifikační údaje každého subdodavatele. Zadavatel si 

může v zadávací dokumentaci vyhradit požadavek, že určitá část plnění předmětu 

veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem; v takovém případě je zadavatel 

povinen v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení uvést, že má v úmyslu si 

tento požadavek vyhradit. Zadavatel však nesmí zcela vyloučit možnost plnit veřejnou 

zakázku prostřednictvím subdodavatele. (Jurčík, 2012) 

Hodnocení nabídek 

Proces hodnocení nabídek začíná otevíráním obálek. Pro otevírání obálek s 

nabídkami ustanoví veřejný zadavatel nejméně tříčlennou komisi. Zadává-li veřejný 

nebo sektorový zadavatel veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění nebo na 

základě rámcové smlouvy, pak nejsou povinni komisi ustanovit Veškerá práva a 

povinnosti související s otevíráním obálek plní v tomto případě zadavatel. Členové 

komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které souvisejí s jejich 

činnosti v komisi. Funkci komise pro otevírání obálek může plnit i hodnotící komise, 

pokud tak veřejný zadavatel rozhodne. (Jurčík, 2012) 

Uchazeči mají právo zúčastnit se otevírání obálek, zadavatel může požadovat 

stvrzení účasti na otevírání obálek podpisem v listině přítomných uchazečů. Pouze v 

případě, že je hodnocení nabídek formou elektronické aukce, je otevírání obálek bez 

přítomnosti uchazečů. Komise otevírá obálky postupně podle pořadového čísla a 

kontroluje, zda je nabídka zpracována v požadovaném jazyce a zda je návrh smlouvy 

podepsán osobou odpovědnou jednat jménem či za uchazeče. Po provedení kontroly 
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oznámí komise přítomným uchazečům, zda nabídka splňuje požadavky a sdělí 

informace o nabídkové ceně a další informace podle dílčích hodnotících kritérií. 

Členům komise pro otevírání obálek nepřísluší hodnotit nabídky. (Jurčík, 2012) 

Samotné hodnocení nabídek provádí hodnotící komise, která, pokud činí právní 

úkony v souvislosti s veřejnými zakázkami, činí tyto úkony jménem zadavatele. 

Hodnotící komise nemusí být ustanovena ve dvou případech: pokud je veřejná 

zakázka zadávána sektorovým zadavatelem anebo pokud je zadávána veřejným 

zadavatelem na základě rámcové smlouvy. Pokud není komise ustanovena, všechna 

práva a povinnosti přecházejí na zadavatele. (Jurčík, 2012) 

Hodnotící komise musí mít nejméně 5 členů, u významných veřejných zakázek 

zadávaných veřejným zadavatelem musí mít nejméně 9 členů. Zákon nijak 

nespecifikuje kvalifikační požadavky na členy hodnotící komise, pouze uvádí, že musí 

mít nejméně jednu třetinu členů s příslušnou odborností vzhledem k povaze zakázky, 

pokud je to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, u významných zakázek musí 

tvořit členové s příslušnou odbornosti nejméně dvě třetiny členů. Jediná výjimka je u 

nadlimitních veřejných zakázek na stavební práce, kde musí být členem hodnotící 

komise autorizovaný architekt, autorizovaný inženýr nebo autorizovaný technik. 

(Jurčík, 2012) 

Hodnotící komise posoudí nabídky uchazečů z hlediska splnění zákonných 

požadavků a požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a z hlediska 

toho, zda uchazeč nepodal nepřijatelnou nabídku podle § 22 odst. 1 písm. d) ZVZ. 

Nepřijatelnými nabídkami jsou nabídky: 

• nevhodné, kterými jsou nabídky nesplňující požadavky zadavatele na 

předmět plnění veřejné zakázky,  

• které nesplnily zadávací podmínky z hlediska jiných požadavků zadavatele 

než na předmět veřejné zakázky, 

• u kterých uchazeč neprokázal splnění kvalifikace, 

• které jsou v rozporu s platnými právními předpisy, 

• které obsahují upravené podmínky plnění v rozporu s požadavky 

zadavatele nebo neodůvodněnou mimořádně nízkou nabídkovou cenu, 

nebo 
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• které byly podány po uplynutí lhůty pro podání nabídek. (Jurčík, 2012) 

V případě veřejné zakázky na stavební práce, jejíž zadávací dokumentace obsahuje 

příslušnou dokumentaci podle § 44 odst. 4 písm. a) ZVZ, posoudí hodnotící komise 

nabídky v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr. 

Nabídky, které tyto požadavky nesplňují, musí být vyřazeny. Jestliže nedošlo k 

vyřazení všech variant nabídky, nepovažuje se nabídka za vyřazenou. Ke zjevným 

početním chybám v nabídce, zjištěným při posouzení nabídek, které nemají vliv na 

nabídkovou cenu, hodnotící komise nepřihlíží. (Jurčík, 2012) 

Hodnotící komise může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné 

vysvětlení nabídky. V žádosti hodnotící komise uvede, v čem spatřuje nejasnosti 

nabídky, které má uchazeč vysvětlit, nebo které doklady má uchazeč doplnit. 

(Jurčík, 2012) 

Hodnotící komise může pro posouzení nabídek využít přizvané poradce, kteří 

nesmí být ve vztahu k veřejné zakázce a k uchazečům podjati. Hodnotící komise může 

v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Hodnotící 

komise může rovněž požádat o doplnění dokladů. (Jurčík, 2012) 

Komise vzhledem ke splnění zadávacích podmínek posoudí i výši nabídkových 

cen ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zakázka může obsahovat tzv. mimořádně 

nízkou nabídkovou cenu, jejíž výše musí být odůvodněna uchazečem. Ta je 

akceptována, pokud je odůvodněna následujícími příčinami: 

• ekonomickými aspekty konstrukční metody či technologie, výrobního 

procesu nebo poskytovaných služeb, 

•  objevností technického řešení nebo výjimečně příznivými podmínkami, 

které má uchazeč k dispozici pro provedení stavebních prací nebo 

poskytnutí dodávek či služeb,  

•  originalitou stavebních prací, dodávek nebo služeb,  

• souladem s předpisy týkajícími se ochrany zaměstnanců a pracovních 

podmínek, které jsou účinné v místě provádění stavebních prací, 

poskytování služeb nebo dodávek nebo 

• potenciální možností uchazeče získat veřejnou podporu. (Jurčík, 2012) 
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Ukončení zadávacího řízení 

Zadavatel vybere nabídku toho uchazeče, která byla podle hodnotících kritérií 

vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nebo nabídka s nejnižší nabídkovou 

cenou. Ve lhůtě do 5 dnů je zadavatel povinen zaslat oznámení o výběru nejvhodnější 

nabídky všem dotčeným zájemcům a uchazečům. Dotčení uchazeči, jejichž nabídka 

nebyla vybrána jako vítězná, mohou podat námitky ve lhůtě stanovené zákonem. 

Pokud tak neučiní, má vyloučení konečnou platnost. Výčet toho, co musí obsahovat 

oznámení o výběru nejvhodnější nabídky je dán zákonem v § 81 odst. 5. (Jurčík, 2012) 

Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o 

výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 ZVZ uzavřít smlouvu s uchazečem, 

jehož nabídka byla vybrána jako nejvhodnější. Pokud nebyly ve stanovené lhůtě 

podány námitky, uzavře zadavatel smlouvu s vybraným uchazečem do 15 dnů po 

uplynutí lhůty pro podání námitek. Smlouvu uzavře zadavatel v souladu s návrhem 

smlouvy obsaženým v nabídce vybraného uchazeče. Vybraný uchazeč má povinnost 

poskytnout zadavateli takovou součinnost, která povede k uzavření smlouvy ve 

lhůtách stanovených zákonem. Odmítne-li uchazeč, který se umístil jako první, 

součinnosti anebo odmítne-li podepsat smlouvu, zadavatel vyzve účastníka, který se 

umístil v pořadí jako druhý. Odmítne-li i tento uchazeč, může zadavatel uzavřít 

smlouvu s uchazečem, který se umístil jako třetí v pořadí.  Druhý a třetí uchazeč mají 

lhůtu k součinnosti 15 dnů od doručení výzvy k uzavření smlouvy zadavatelem. 

(Jurčík, 2012) 

Uveřejňování informací 

Veřejný zadavatel je povinen do 15 dnů od uzavření smlouvy odeslat oznámení o 

výsledku zadávacího řízení k uveřejnění. V případě sektorového zadavatele činí lhůta 

30 dnů. Informace o veřejných zakázkách zveřejňují zadavatelé na svých 

internetových stránkách a dále ve Věstníku veřejných zakázek, který spravuje 

Ministerstvo pro místní rozvoj. (Jurčík, 2012) 
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3 Charakteristika firmy a její problémy s procesem 

zadávacího řízení  
Před prezentací profilu společnosti budou prezentovány hospodářsko – sociální 

složky života Moravskoslezského kraje, který vytváří prostředí, v němž sledovaná 

firma působí.  

3.1 Charakteristika Moravskoslezského kraje 

Geografie 

     Moravskoslezský kraj leží v severovýchodní části České republiky a je jednou 

z největších okrajových části. Na severu a severovýchodě sousedí s Polskou 

republikou a na jihovýchodě se Slovenskou republikou. Toto strategické umístění a 

příhraniční charakter kraje umožňuje efektivní spolupráci v mnoha oblastech. Na 

území kraje působí čtyři euroregiony - Beskydy, Praděd, Silesia a Těšínské Slezsko. 

     Moravskoslezský kraj je svou rozlohou 5 427 km2 šestým největším krajem, 

zaujímá 6,9 % rozlohy České republiky. Geografická rozmanitost je představena 

hornatinami na západě a jihovýchodě území a nížinatým terénem s vysokou hustotou 

zalidnění ve střední části. Na území kraje se nachází nejvyšší moravská hora Praděd 

s nadmořskou výškou 1 491 m n.m., která je součástí masivu Hrubý Jeseník, nejnižším 

bodem je soutok řek Odra a Olše s výškovým minimem 195 m n.m. Více než polovinu 

území tvoří orná půda, lesy tvoří 35 % plochy kraje. (ČSÚ, 2014) 

Demografie 

     V kraji žije 1 226,6 tis. obyvatel a řadí se mezi kraje s vyšší hustotou zalidnění. 

Hustota obyvatelstva činí 226 osob na 1 km2 (průměr ČR je 133 obyvatel na 1 km2).  

V obcích do 499 obyvatel bydlí jen necelé 2 % obyvatel, v obcích od 500 do 4 999 

obyvatel přes 24 % obyvatel, v obcích od 5 000 do 19 999 obyvatel žije 14 % občanů 

kraje. Většina obyvatel kraje (téměř 60 %), což je v rámci ČR výjimečné, žije ve 

městech nad 20 tisíc obyvatel. Celkově žije v  městských částech 77,4 % obyvatel, 

zatímco republikový průměr je 70,9 %. (ČSÚ, 2014) 

     Obyvatelstvo kraje pozvolna stárne, průměrný věk roste meziročně o 0,2-0,3 

roky, v roce 2012 činil 41,2 roků. Zatímco kategorie obyvatelstva 0 – 14 let je stabilní, 

kategorie 15 – 64 let klesá a kategorie 65+ roste. Dalším faktorem, negativně 
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ovlivňující stáří obyvatel, je nízká porodnost. V roce 2012 vykázala hodnota 

přirozeného přírůstku zápornou hodnotu. Počet živě narozených na 1 000 obyvatel byl 

9,6 ‰, počet zemřelých na 1 000 obyvatel byl 10,7 ‰. Záporná hodnota přirozeného 

přírůstku je ovlivněna i migrací. (ČSÚ, 2014) 

Hospodářství a ekonomika 

     Část Moravskoslezského kraje byla historicky jednou z nejdůležitějších 

průmyslových oblastí s rozvinutým hutním průmyslem a těžbou černého uhlí. I přes 

vysokou kvalitu koksovatelného uhlí je jeho těžba v současnosti výrazně utlumena pro 

vysokou nákladovost těžby.  Přesto je v kraji soustředěna téměř celá produkce černého 

uhlí v ČR a je celostátním centrem hutní výroby. (ČSÚ, 2014) 

     Moravskoslezský kraj se podílí 10,2 % na hrubém domácím produktu ČR. HDP na 

1 obyvatele dosáhlo v roce 2012 částky 319 314 Kč, což představuje pouze 87,3 % 

průměru v ČR. I přes tento výsledek lze v časové křivce sledovat pozvolný trvalý růst. 

Dalším negativním makroekonomickým ukazatelem kraje je vysoká nezaměstnanost, 

která je následkem  přílišné specializace do těžebního a hutního průmyslu v minulosti 

a následným útlumem těchto odvětví. V dubnu 2014 patřily mezi okresy 

Moravskoslezského kraje s nejvyšší nezaměstnaností tyto: Bruntál (13,5 %), Karviná 

(12,6 %), Jeseník (11,6 %) a Ostrava-město (11,6 %). Ve stejném období činila 

nezaměstnanost v ČR 7,9 %. Pro řešení neutěšené hospodářské a sociální situace 

v kraji byl jmenován vládní zmocněnec pro Moravskoslezský a Ústecký kraj. Jeho 

prioritami je rozvoj průmyslu, energetická politika a životní prostředí, podpora 

zaměstnanosti a podnikání, podpora technického vzdělávání a vědy, výzkumu a 

inovací a budování dopravní infrastruktury. (ČSÚ, 2014) 

     Průmysl a stavebnictví zůstávají významnou složkou trhu práce se 42,5 % 

zaměstnanců. V zemědělství, lesnictví a rybolovu je zaměstnáno 2,1 % zaměstnanců a 

ve službách 55,4 % zaměstnanců. Z průmyslové výroby se dostává do popředí 

automobilový průmysl, dále pak výroba léčiv a chemických vláken. Stavebnictví se 

soustřeďuje zejména na budování infrastruktury a průmyslových zón. Průmysl 

v Moravskoslezském kraji je odvětví, kde průměrná mzda převyšuje celorepublikový 

průměr. Ostatní odvětví, včetně stavebnictví, vykazují průměrnou mzdu nižší, než je 

průměr ČR. (ČSÚ, 2014) 
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Životní prostředí     

     Hutní výroba, těžba černého uhlí a chemický průmysl měly negativní dopady na 

životní prostředí v regionu. Od počátku devadesátých let dochází k podstatnému 

zlepšení stavu životního prostředí vlivem poklesu průmyslové výroby, používáním 

šetrnějších technologií a značným investicím do ekologických opatření. I přes tato 

opatření patří Moravskoslezský kraj i nadále mezi nejzatíženější oblasti v ČR, protože 

v minulosti došlo ke znečištění všech složek životního prostředí. Mezi nejzávažnější 

ekologické zátěže patří kontaminace půdy a podzemních vod, důlní poklesy a 

znečištění povrchových vod a ovzduší. (ČSÚ, 2014) 

     Kvalita životního prostředí je v jednotlivých oblastech kraje rozdílná a podílejí 

se na nich jak přírodní charakter jednotlivých oblastí, tak i odlišný ekonomický vývoj. 

Nejzávažnější dopady na životní prostředí se koncentrují do severovýchodní části 

kraje (Ostravsko, Karvinsko, Třinecko). (ČSÚ, 2014) 

     Součástí Moravskoslezského kraje jsou i místa s významnými a cennými 

přírodními zvláštnostmi, jež jsou chráněny v rámci tří chráněných krajinných oblastí 

(CHKO). Největším z nich je CHKO Beskydy, která zasahuje i do sousedního 

Zlínského kraje, dále CHKO Jeseníky a CHKO Poodří. Dále se na území kraje nachází 

151 maloplošných chráněných území. (ČSÚ, 2014) 

3.2 Představení společnosti 

     Společnost XXX a.s., (dále jen Společnost) je malou, relativně novou a 

dynamicky se rozvíjející stavební firmou registrovanou v Moravskoslezském kraji. 

Základním předmětem její činnosti jsou všechny obory stavebnictví a související 

služby.  

     Společnost byla založena 14. května 2007. Založení předcházely mnoholeté 

zkušenosti hlavní osobnosti Společnosti, jediného akcionáře, v podnikání ve 

stavebnictví coby fyzická osoba. V listopadu 2012 došlo ke změně názvu Společnosti 

z původního XXX a.s. na nový název XXX a.s. Na tuto změnu navazovala změna 

v organizační struktuře. V prosinci 2012 vznikly dvě samostatné divize a to XXX  

zateplení a XXX  stavby, kdy důvodem této reorganizace bylo především zprůhlednění 

ekonomických ukazatelů Společnosti. 
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     Posláním firmy je samostatně, zodpovědně a profesionálně zabezpečovat 

stavební díla. Konkurenční výhodou je komplexnost nabízených služeb pro veřejné i 

privátní investory. Společnost provádí dodávky v průmyslové i bytové výstavbě, 

dodávky v oblasti občanského stavitelství a velké zkušenosti má rovněž s modernizací 

a rekonstrukcí staveb, a to včetně historických budov. Svým zákazníkům nabízí také 

možnost generálního dodavatelství, kdy zajišťuje kompletní služby od počáteční studie 

až po kolaudaci a předání funkčního díla. Při své činnosti používá Společnost nové, 

moderní technologické postupy a materiály, které přinášejí zadavatelům významné 

finanční a provozní úspory. Právě proto je Společnost vyhledávaným partnerem 

velkých i malých zadavatelů v celé České republice a její obrat vykazuje ve 

stagnujícím českém stavebnictví dynamický růst. 

     V současné době Společnost zaměstnává 25 zaměstnanců, z toho 4 řídící 

pracovníky. Kmenoví zaměstnanci zastávají manažerské, technické a odborné pozice, 

při realizaci staveb spolupracuje Společnost s více než 200 různými subdodavateli, 

kteří dodávají materiál, stavební práce a ostatní služby spojené s realizacemi zakázek. 

Tato osvědčená forma spolupráce je v současných ekonomických podmínkách jedním 

z důvodu růstu Společnosti. 

     Ambicí Společnosti je vytvářet pro zákazníky vysokou přidanou hodnotu, být 

uznávaným členem Společnosti a podílet se na rozvoji České republiky. Cílem 

Společnosti do budoucích let je udržet si své postavení na trhu, zůstat konkurence 

schopni v oboru a i nadále patřit k významným firmám v Moravskoslezském kraji. 

Ekonomickým cílem je zvyšovat efektivitu práce a současně snižovat náklady a 

zvýšení podílu své činnosti mimo Moravskoslezský kraj. 

3.2.1 Ekonomický profil Společnosti 

     Společnost, vzhledem k povaze své činnosti, vykazuje své hospodářské 

ukazatele za hospodářský rok, který trvá od 1. dubna do 31. března. Všechny 

ekonomické údaje jsou čerpány z firemních výkazů, které se sestavují ke dni účetní 

uzávěrky, jimž je 31. březen. 
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Graf č. 3.1: Tržby za zboží, výrobky a služby 

 

Zdroj: Výroční zprávy Společnosti     

I přes přetrvávající recesi českého hospodářství a značný útlum ve stavebnictví si 

Společnost dokázala udržet zdravé tempo růstu tržeb. Všechny tržby byly realizovány 

v tuzemsku. Na pozitivní růst tržeb měla vliv i realizace veřejných zakázek, například 

Zateplení Fakultní nemocnice Ostrava, Klinika tuberkulózy a respiračních nemocí 

nebo Celková rekonstrukce pavilonu G a H VŠB-TUO.  
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Graf č. 3.2: Vývoj výkonové spotřeby a mzdových nákladů 

 Zdroj: Výroční zprávy Společnosti     

Větší počet zakázek se projevil i v nákladech. Nejvyšší podíl nákladů za sledovaná 

období zaujímá výkonová spotřeba a mzdové náklady. Výkonová spotřeba roste 

úměrně s růstem tržeb, z toho lze vyvodit, že obchodní marže Společnosti je stabilní. 

U mzdových nákladů došlo v posledním sledovaném období k nárůstu o 123 %. 

Důvodem bylo vyplácení mimořádných manažerských odměn v závislosti na zvýšení 

objemu zakázek. Ostatní nákladové položky jsou stabilní bez výrazných výkyvů a 

umocňují tak tvrzení o stabilitě firmy. 
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Graf č. 3.3: Vývoj zisku 

 

Zdroj: Výroční zprávy Společnosti     

          Vývoj zisku za poslední čtyři sledovaná období nevykazuje stejnou růstovou 

tendenci jako tržby a výkonová spotřeba.  Mezi hospodářskými roky  2010/2011 a 

2011/2012 došlo k propadu provozního zisku. Propad byl způsoben nízkou přidanou 

hodnotou z hlavní činností. Zisk byl v tomto období tvořen ostatními výnosy, které 

neměly dopad na daňovou povinnost Společnosti a tak i přes nepříznivý hospodářský 

rok došlo k navýšení vlastního kapitálu formou hospodářského výsledku za účetní 

období. Vývoj zisku, vzhledem k povaze podnikáni, je ovlivněn výši ostatních 

nákladů, kam patří zejména smluvní pokuty a výši ostatních výnosů, kde naopak 

Společnost inkasuje náhrady škod od subdodavatelů. 
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Graf č. 3.4: Vývoj aktiv

 

Zdroj: Výroční zprávy Společnosti 

Aktiva Společnosti meziročně rostou, nejvýrazněji v položce oběžných aktiv. Podíl 

zásob, resp. rozpracovaných zakázek, na oběžných aktivech byl významný pouze 

v hospodářském roce 2010/2011 a činil 26 % z celkových aktiv.  V témže období byl 

naopak podíl pohledávek z obchodního styku nejnižší, činil 49 % z celkových aktiv. 

V ostatních obdobích podíl pohledávek z obchodního styku kolísal mezi 65 - 66 % až 

na 78 % v posledním sledovaném období. Nárůst pohledávek z obchodního styku 

kopíruje růst tržeb a je způsoben dlouhými dobami splatnosti faktur a pozastávkami, tj. 

podílu na fakturační ceně, která je vyplacena po odstranění všech závad. Doba pro 

vyplácení pozastávek se ve stavebnictví pohybuje v rozmezí 9 – 12 měsíců. 

  

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

ti
s.

 K
č

hospodářský rok

dlouhodobý majetek oběžná aktiva časové rozlišení



38 
 

Graf č. 3.5: Vývoj pasiv 

 

Zdroj: Výroční zprávy Společnosti          

Pasiva Společnosti vykazují mírný, ale stabilní růst vlastního kapitálu, a to vlivem 

politiky Společnosti ponechat veškerý zisk k proinvestování v následujících obdobích. 

Podstatný podíl pasiv tvoří cizí zdroje, které meziročně klesají a to z podílu 86 % 

v prvním sledovaném období až na hodnotu 73 % z celkových pasiv v posledním 

sledovaném období. Snižující se podíl cizího kapitálu má vliv na celkové posouzení 

zdraví Společnosti a může být dobrým signálem pro investory i pro bankovní ústavy, 

pokud bude Společnost potřebovat navýšit zdroje pro krytí svých aktivit. V posledním 

sledovaném období narostly závazky vůči zaměstnancům a vůči státu za odvody z 

mezd, které souvisejí s mimořádnými odměnami managementu za výrazné navýšení 

zakázek. Vzrostly také krátkodobé závazky z obchodního styku z důvodu zvýšených 

vyúčtovaných služeb za subdodávky. Nárůst však nemá vliv na likviditu Společnosti.   
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3.2.2 Veřejné zakázky 

     Profesní zaměření Společnosti, zejména zateplování a revitalizace budov 

analogicky vedlo k tomu, že se Společnost začala ucházet o veřejné zakázky. Po 

vstupu České republiky do Evropské unie byly spuštěny dotační programy, které mají 

za cíl snížit energetickou náročnost veřejných budov, zejména nemocnic a škol. 

Veřejné zakázky a tržby z jejich realizací se staly významným podílem na objemu 

tržeb Společnosti. 

    První zkušenost s veřejnou zakázkou měl statutární zástupce Společnosti v roce 

2005, kdy ještě podnikal jako fyzická osoba. Výběrové řízení nebylo úspěšné, a to 

zejména proto, že zástupce neměl žádné zkušenosti s procesem zadávání veřejných 

zakázek a coby fyzická osoba měl jen velmi malou pravděpodobnost, že bude 

úspěšným uchazečem vzhledem k objemu zkušeností a záruk, které mohl poskytnout. 

Po této zkušenosti se cílovou skupinou realizací staly soukromé projekty, zejména 

zateplování a revitalizace rodinných domů.  

     K problematice veřejných zakázek se majitel vrátil po založení Společnosti. 

Vývoj veřejných zakázek prezentuje následující tabulka: 

Tab. č. 3.1: Vývoj veřejných zakázek Společnosti 

Zdroj: Databáze Společnosti 

     Uvedené údaje představují počty a objemy veřejných zakázek podle období 

uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, který spravuje Ministerstvo pro místní 

rozvoj a proto nemusí korespondovat s údaji o tržbách uvedených v ekonomické 

analýze Společnosti. Důvodem pro toto členění byla skutečnost, že objemné zakázky 

přesahují svou realizací i dvě hospodářská období.  

 hospodářský rok 

 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 

Počet přihlášek do VZ 0 0 0 0 

Objem v mil. Kč 0 0 0 0 

Počet vítězných VZ 0 0 0 0 

Objem v mil. Kč 0 0 0 0 

 z toho v MS kraji 0 0% 0% 0% 

z toho mimo MS kraj 0 0% 0% 0% 

Objem VZ z celkových 
tržeb v % 

0% 0% 0 % 0% 
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     Z tabulky vyplývá, že meziročně roste počet přihlášek k veřejným zakázkám a 

zvyšuje se i objem potencionálních tržeb. V prvním sledovaném roce 2010/2011 

nebyla realizována žádná veřejná zakázka i přes fakt, že bylo podáno celkem 0 

přihlášek. V následujícím období bylo podáno 0 přihlášek, z toho v 7 případech byla 

Společnost vybrána jako dodavatel stavby, úspěšnost přihlášek představuje 0 %. 

V tomto období byly všechny veřejné zakázky realizované na území 

Moravskoslezského kraje. Největší zakázkou v objemu 0 mil. Kč byla regenerace 

bytových domů na ulici Štramberská v Ostravě, zadavatelem veřejné zakázky bylo 

Statutární město Ostrava. 

     V následujícím období bylo podáno 0 přihlášek, to představuje nárůst oproti 

minulému období o 0 %. Z tohoto počtu byla Společnost úspěšná v 10 případech s 

předpokládaným dopadem do tržeb 0 mil. Kč. Jedna ze zakázek o objemu 0 mil Kč 

byla realizována na území města Brna, kde zadavatelem stavby byl Národní 

bezpečnostní úřad. Ostatní veřejné zakázky byly zadány zadavatelem 

z Moravskoslezského kraje a byly realizovány na území kraje. Porovnáním hodnot 

s předchozím obdobím je vidět, že zatímco počet vyhraných zakázek vzrostl o 0 %, 

v hodnotovém vyjádření představoval nárůst 0 %.  Tento nárůst byl ovlivněn vyhranou 

veřejnou zakázkou, jejímž zadavatelem bylo Statutární město Ostrava a zakázka se 

týkala přestavby a přístavby pavilonu vodního ptactva v ZOO Ostrava v celkovém 

objemu 0 mil. Kč. 

V posledním sledovaném období vzrostl jak objem podaných přihlášek, tak počet 

vyhraných veřejných zakázek. I přes 100 % nárůst vyhraných veřejných zakázek klesl 

objem potencionálních tržeb o 0 %. Hodnota veřejných zakázek v období 2013/2014 

činila 0 mil. Kč, což představuje propad oproti minulému období o 0 mil. Kč. 

Nemůžeme ale hovořit o poklesu aktivit nebo zhoršení ekonomické situace 

Společnosti, spíše o návratu k standardní činnosti, protože předchozí období bylo 

ovlivněno velmi lukrativní zakázkou pro ZOO Ostrava s plánovanou dobou realizace 

do roku 2014. K největším zakázkám tohoto období patří Snížení energetické 

náročnosti základní školy v Novém Jičíně v hodnotě 0 mil. Kč a Rekonstrukce budovy 

Geologického pavilonu VŠB-TUO a jeho zateplení v hodnotě 0 mil Kč. V prvním 

případě je zadavatelem Město Nový Jičín, ve druhém případě Vysoká škola báňská – 

Technická univerzita Ostrava.  
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Proto, aby byla Společnost schopna účastnit se procesu veřejných zakázek, bylo 

nezbytné přijmout některá opatření. První a nejdůležitější bylo posílit tým pracovníků. 

V průběhu roku 2011 byl přijat jeden zaměstnanec, jehož pracovní náplní je 

monitorování rejstříku vyhlášených veřejných zakázek a příprava dokumentace pro 

přihlášení do veřejných zakázek. Kvalifikačními předpoklady pro tuto práci byla praxe 

v oblasti veřejných zakázek, znalost legislativy vztahující se k veřejným zakázkám a 

samozřejmě flexibilita a samostatnost. Kromě osobních nákladů na vytvoření 

pracovního místa jsou s touto pozici spojeny i náklady na školení a vzdělávání 

v oblasti veřejných zakázek. Časová náročnost přípravy dokumentace k veřejné 

zakázce se pohybuje v rozmezí od 14 do 60 dnů, v závislosti na náročnosti zakázky. 

Ostatní služby, které se vážou k veřejným zakázkám, zejména právní zastoupení, si 

Společnost sjednává na základě smluv o zastoupení, nezaměstnává firemního 

právníka. 

3.3 Charakteristika metody výzkumu 

Dle Beneše k hodnocení konkurenceschopnosti firmy je třeba znát tržní strukturu i 

časové období hodnocení. S tímto se nelze ztotožnit, jelikož toto je třeba znát pro její 

měření. Konkurenceschopnost je relativním pojmem, stejně jak tvrdí Cellini a Soci. 

Adámek a kolektiv popsal konkurenceschopnost jako schopnost dynamicky a 

efektivně usilovat o maximalizaci zisku či tržního podílu, nejsou ale konkretizovány 

pojmy dynamický a efektivní. S tvrzením Portera o významu konkurenceschopnosti ve 

vztahu k aktivitám, které zajistí nejlepší stav a dlouhodobý růst se lze ztotožnit a pro 

tuto práci lze použít, jelikož není zaměřená na její měření, ale na obecnou definici. 

Jedná se tedy o schopnost prosperovat zejména ve dvou zásadách, z nichž jedna 

pramení přímo ze schopnosti podniku účastnit se hospodářské soutěže v daném území. 

Toto lze vztáhnout bezprostředně i na trh veřejných zakázek ve stavebnictví a 

schopnost se těchto zakázek zúčastnit a konkurovat.  

Pro účely této práce byla konkurenceschopnost a její zvyšování definována jako 

schopnost podniku vypořádat se s vnitřními a vnějšími vlivy tak, aby získala větší 

konkurenční výhodu nebo ji na straně konkurentů eliminovala.  
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Proces veřejného zadávání je vnějším vlivem, jehož úspěšné zvládnutí je 

indikátorem konkurenceschopnosti firmy na trhu a nese s sebou dodatečný zisk. Jedná 

se tedy o uzavřený kruh, kdy tento zisk může být v budoucnu přetvořen v konkurenční 

výhodu, avšak k úspěšnému absolvování veřejné zakázky musí právě takovou výhodu 

nabídnout.  

Konkurenceschopnost regionu oblasti veřejného zadávání, tedy na mezoúrovni, je 

dána schopností získat zdroje a ty optimálně přerozdělit do nabídek v podobě systému 

veřejného zadávání. Pro stavební společnost působící v daném regionu jsou podstatné 

míra příležitosti zúčastnit se procesu veřejného zadávání a objem těchto zakázek. 

Důraz tedy bude kladen na schopnost kraje získat a přerozdělovat své zdroje do 

veřejných zakázek na svém území.  

První metodou výzkumu bylo srovnání. Objektem výzkumu byly kraje ČR a 

předmětem výzkumu počet zadaných zakázek v oblasti stavebnictví a celkový objem 

takovýchto zakázek ve stavebnictví v těchto krajích. Cílem tohoto výzkumu bylo 

zjistit postavení Moravskoslezského kraje ve srovnání s ostatními kraji a tím 

vyhodnotit jeho perspektivu.  Pro tuto část práce byla stanovena hypotéza: 

• Moravskoslezský kraj je v objemu zakázek ve stavebnictví nadprůměrně 

konkurenceschopný vůči ostatním krajům. 

Jako další metoda výzkumu byla vybrána a použita obsahová analýza dokumentů, 

vztahujících se k veřejným zakázkám, poskytnutých ze strany Společnosti. Analýza 

dokumentů představuje vyhledávání takových dokumentů, z nichž je možno získat 

informace o daném předmětu výzkumu. Předmětem výzkumu jsou nesrovnalosti 

v procesu zadávání, které vedly k vyřazení objektu výzkumu, kterým je Společnost. 

Analýzu dokumentů lze kombinovat s jakoukoli jinou metodou získávání dat, v tomto 

případě s rozhovorem pracovníka Společnosti zodpovědného za veřejné zakázky 

k doplnění dokumentů. Vyhledané dokumenty byly podrobeny obsahové analýze, jež 

zahrnovala kvalitativní analýzu dat. Autory dokumentu jsou zkoumaná Společnost 

jako uchazeč veřejné zakázky a zadavatel veřejné zakázky nebo jeho pověřený 

zástupce. Obsahem těchto dokumentů jsou zadávací dokumentace k jednotlivým 

veřejným zakázkám, popřípadě i výsledky otevírání obálek, námitky a jejich 

zdůvodňování a výsledky rozhodnutí o účasti či neúčasti uchazeče na výběrovém 
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řízení. Dokumenty představují východiska, při jejíž analýze lze dospět k názoru na 

následující hypotézy, které byly stanoveny následovně: 

• Veřejné zadávání má vliv na konkurenceschopnost podniku. 

• Zákon o veřejných zakázkách umožňuje legálně zadavateli ovlivňovat 

výsledek veřejného zadávání. 

Vzhledem k obsáhlosti zadávacích dokumentací a komunikací mezi subjekty bude 

analýza rozdělena do tří po sobě jdoucích etap: 

• čtení textu a uspořádání struktury dokumentu, 

• výběr prvků obsahu a redukce méně podstatných částí dokumentů,  

• tvorba samotného redukovaného textu. 

V první etapě se poskytnuté dokumenty přečtou a uspořádají dle časového sledu 

jednotlivých událostí či postupu v zadávacím řízení. V této etapě bude zkoumáno, 

z jaké doby dokumenty pocházejí, co je jejich obsahem a s jakými souvislostmi se 

pojí. Dále se určí, k jakému výsledku dokument směřuje. 

Druhá etapa představuje druhé čtení daných dokumentů. Poté se dané části 

dokumentů zredukují podle toho, jak jsou jejich části podstatné pro výsledný stav 

procesu veřejného zadávání.  

V třetí etapě bude provedena samotná tvorba textu, obsažena v této diplomové 

práci. 

V této kapitole bude věnována pozornost třem zakázkám, do kterých se 

analyzovaná Společnost hlásila a nevyhrála. Důvodem vyřazení ve všech případech 

byly údajné problémy v zadávacím řízení. Zadávací dokumentace a procesy celých 

řízení jsou obsáhlá, proto v analýze budou zmíněny pouze takové kroky a postupy, 

které měly zásadní vliv na průběh zadávání a vyřazení uchazeče či skupiny uchazečů 

z řízení. Při výběru byly zohledněny pouze veřejné zakázky na stavební práce 

s celkovou hodnotou přesahující 5 mil. Kč, které prošly otevřeným řízením. Jednací 

řízení bez uveřejnění oznámení o zakázce a jednací řízení s uveřejněním byly z výběru 

předem vyloučeny. Dále bylo omezení časové, kdy do výběru byly zahrnuty zakázky 

za období od 1. 1. 2011 do 1. 3. 2014.  
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3.4 Analýza konkurenceschopnosti Moravskoslezského 

kraje 

Z analýzy veřejných zakázek, kterých se Společnost účastnila jako uchazeč, 

vyplývá, že kromě jedné byly všechny zakázky realizovány na území 

Moravskoslezského kraje.  Soustředění na jeden region přináší Společnosti jak 

pozitiva, tak negativa. Mezi pozitivní dopady patří znalosti regionu, jeho hospodářsko-

společenské aspekty včetně strategie regionálního rozvoje a v neposlední řadě 

vybudovaná síť obchodních partnerů. Partnerské vztahy, které se budovaly léta, jsou 

postaveny na zcela odlišných parametrech než mezi partnery, se kterými se obchoduje 

poprvé. Vztahy jsou postaveny na důvěře a osobní znalosti, to může vést k měkčím 

obchodním podmínkám. Hledání nových obchodních partnerů v nových regionech 

bude doprovázet obezřetnost a větší formálnost. Totéž platí při styku s orgány veřejné 

správy při vyřizování úředních záležitostí související s realizací zakázky, protože 

Společnost poskytuje komplexní služby, včetně např. vyřízení stavebního povolení. 

Nezanedbatelnou položkou jsou také náklady spojené se zakázkami mimo region, 

zejména doprava materiálu, cestovné a jízdné zaměstnanců. Společnost není tak velká, 

aby si zřídila organizační jednotky i v jiných lokalitách, veškerou činnost řídí 

z Ostravy. Hlavním negativním dopadem souvisejícím se soustředěním se pouze na 

jeden region je zastavení růstu firmy a tím snížení její konkurenceschopnosti. Pro 

přehlednost následujících grafů, byly použity NUTS kódy krajů, které reprezentují 

dané kraje v následující tabulce. 

Tab. č. 3.2: Výčet krajů ČR a jejich NUTS kódy 

Kraj NUTS 2 

Hlavní město Praha CZ010 

Středočeský kraj CZ020 

Jihočeský kraj CZ031 

Plzeňský kraj CZ032 

Karlovarský kraj CZ041 

Ústecký kraj CZ042 

Liberecký kraj CZ051 

Královéhradecký kraj CZ052 

Pardubický kraj CZ053 

Kraj Vysočina CZ063 

Jihomoravský kraj CZ064 

Olomoucký kraj CZ071 

Zlínský kraj CZ072 

Moravskoslezský kraj CZ080 

Zdroj: ČSÚ 
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Společnost soutěží, popřípadě vyhrává veřejné zakázky primárně 

v Moravskoslezském kraji. Jakákoli realizovaná zakázka mimo tento kraj vyžaduje 

dodatečné náklady související s přepravou materiálů, shánění nových subdodavatelů, 

přepravování a ubytování pracovníků.  

Pro interpretaci následující podkapitoly byla použita sekundární data. Budou 

sledovány celkové objemy veřejných zakázek ve stavebnictví v jednotlivých krajích za 

roky 2010 až 2013 včetně. Dále pro srovnání krajů, a tedy k výčtu potenciálu 

Moravskoslezského kraje, bude sledována za stejné období jako předchozí sledování a 

bude měřit celkový objem zakázek ve stavebnictví v závislosti na rozloze daného 

kraje. 

Graf. č. 3.6: Vývoj objemu veřejných zakázek oboru stavebnictví za roky 2010-

2013 v jednotlivých krajích 

 

Zdroj: zakázky-plus.cz 

Vývoj veřejných zakázek oboru stavebnictví za roky 2010-2013 prezentuje výše 

uvedený graf č. 3.6. Data jsou seřazena podle let a objemu veřejných zakázek 

realizovaných na území daného kraje bez ohledu na to, kde je sídlo zadavatele 

zakázky. Pro přehlednější orientaci byla data seřazena podle úhrnu hodnoty veřejných 

zakázek za všechny prezentované roky vzestupně. Počet veřejných zakázek nemá na 

ekonomiku firmy žádný vliv, důležitá je finanční hodnota zakázky, představuje 
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potencionální tržbu. Proto byl k prezentaci zvolen ukazatel v hodnotovém vyjádření, a 

to mil. Kč.  

Z grafu č. 3.6 je patrné, že investice veřejných institucí v oboru stavebnictví byly 

v letech 2010 a 2011 velmi nízké. Toto je důsledek krize, která měla za následek 

omezení veřejných financí. Veřejný sektor se soustředil na hledání úspor ve výdajové 

stránce rozpočtu a omezil jednak výstavbu infrastruktury, tak investice do oprav a 

údržby veřejných budov. Nejvyšší podíl stavebních veřejných zakázek v roce 2010 

bylo realizováno na území Moravskoslezského kraje, v roce 2011 na území Hlavního 

města Prahy. Následující rok se prvenství v realizaci opět vrátilo na území 

Moravskoslezského kraje, v roce 2013 se nejvíce proinvestovalo na území 

Středočeského kraje.  

Porovnáním celkových hodnot za prezentované čtyři roky lze vidět, že největší 

objem veřejných zakázek bylo proinvestováno na území Moravskoslezského kraje, 

následoval Středočeský kraj a Hlavní město Praha. Nejméně veřejných zakázek bylo 

realizováno na území Karlovarského kraje, hodnota veřejných zakázek byla více než 

7x nižší než kumulovaná hodnota proinvestovaná na severu Moravy. 

Z uvedené analýzy lze vyvodit, že v Moravskoslezském kraji je potenciál pro 

stavební firmy využívat zdroje z veřejných zakázek. Bohužel, z dostupných zdrojů 

nelze zpracovat detailnější analýzu pouze těch činností, které vykonává analyzovaná 

Společnost. Lze ale předpokládat, že veřejné zakázky na stavební práce jsou obvykle 

komplexní a i v rámci velkých investičních celků je potřeba realizovat činnosti, které 

se shodují s profesním zaměřením analyzované Společnosti.  
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  Graf. č. 3.7: Objem veřejných zakázek oboru stavebnictví za roky 2010-2013 

v jednotlivých krajích na km2. 

 

 Zdroj: zakázky-plus.cz 

Tvrzení o potenciálu veřejných zakázek na území Moravskoslezského kraje je 

umocněno výše uvedeným grafem. Hodnoty stavebních veřejných zakázek 

v jednotlivých letech i celkem byly prezentovány jako podíl na 1 km2. Pro přehlednost 

bylo z analýzy vyloučeno Hlavní město Praha, vzhledem k malému území, na kterém 

se rozprostírá.  

     V letech 2010-2013 bylo v Moravskoslezském kraji proinvestováno 7 mil. Kč na 

jeden kilometr čtvereční. Nevyšší podíl byl proinvestován v roce 2012, kdy bylo ve 

veřejných zakázkách uvolněno téměř 4 mil. Kč a tato hodnota v jednom roce byla 

vyšší než součty investic z veřejných zakázek v ostatních krajích za celé sledované 

období. Karlovarský kraj, kde bylo v součtu nejméně veřejných zakázek, vyšel 

v analýze na jeden km2 lépe, avšak hodnota se od Královehradeckého kraje, který se 

umístil na posledním místě s nejnižší hodnotou na jednotku plochy, liší jen velmi 

málo. 

     Postavení Moravskoslezského kraje v hodnocení stavebních veřejných zakázek 

odráží celkový postoj vlády i dalších veřejných institucí k situaci v této oblasti. 

Nezaměstnanost v  kraji je druhá nejvyšší v republice a i po létech je poznamenána 

útlumem důlní a ocelářské činnosti. Podpora státu do tohoto regionu má za cíl přilákat 

nové investory, a to není možné bez vybudování kvalitní infrastruktury. Výrazná je i 
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podpora vysokého školství, vědy a výzkumu. Právě Vysoká škola báňská TU Ostrava 

byla jedním z významných zadavatelů stavebních veřejných zakázek 

v Moravskoslezském kraji. 

3.5 Analýza vybraných zakázek 

3.5.1 Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 

První zkoumanou veřejnou zakázkou, do které se Společnost přihlásila, je „Úprava 

bytového domu na ulici Bratislavská 39 v Brně“. Evidenční číslo veřejné zakázky je 

VZ 372226, kde zadavatelem bylo Statutární město Brno se sídlem na 

Dominikánském náměstí 196/1, 601 67 Brno. Veřejná zakázka byla na stavební práce 

formou otevřeného zadávacího řízení a v oblasti limitu byla vedena jako nadlimitní. 

Rozložení vah jednotlivých kritérií bylo sestaveno zadavatelem následovně: 

Tab. č. 3.3: Rozložení vah jednotlivých kritérií veřejné zakázky „Úprava bytového 
domu na ulici Bratislavská 39 v Brně“. 

Kritéria Váha 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 80 

Lhůta plnění v kalendářních dnech 10 

Délka záruky za jakost v měsících 10 

Zdroj: zadávací dokumentace  

Do procesu podání nabídek proběhlo vše bez problémů. Společnost podala nabídku 

v požadovaném termínu v požadovaných formulářích. Hodnotící komise v souladu s § 

76 odstavec 1 ZVZ provedla posouzení nabídek z hlediska splnění zákonných 

požadavků. Ta došla k závěru, že nabídka podaná uchazečem obsahuje nejasnosti 

v rozpisu stavebních prací a dle odstavce 3 § 76 ZVZ žádala o písemné vysvětlení 

těchto nejasností. Jednalo se o následující nejasnosti: 

a) V položkovém rozpočtu chybělo ocenění položek „Doprava a přesun“. 

b) V části položkového rozpočtu „Silnoproud“ byla nesprávně provedena 

rekapitulace nákladů, kdy byla započítána pouze jedna rozvodnice namísto 

požadovaných dvou, díky čemuž vznikl rozdíl v ceně 3 050 Kč v neprospěch 

zadavatele.  

c) V další části položkového rozpočtu nedošlo k zahrnutí vstupních dveří 

v hodnotě 44 tis. Kč do celkového součtu příslušného oddílu a tím nebyly zahrnuty ani 

do celkové nabídkové ceny. Tím měla vzniknout výhoda oproti ostatním uchazečům.  
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Na základě předložených námitek uchazeč reagoval v zadavatelem stanoveném 

termínu a vysvětlil je následovně: 

Ad a) Náklady na dopravu a přesun byly již započteny v jednotlivých položkách 

rozpočtu. Cena tedy zůstala neměnná.  

Ad b) Nezapočítání druhé rozvodnice v rekapitulaci došlo administrativním 

pochybením ze strany uchazeče, díky špatně nastavenému vzorci. Dále byl zadavatel 

ujištěn, že pochybení nemá vliv na nabídnutou celkovou cenu za zhotovení díla a cena 

tak zůstává neměnná.  

Ad c) Chyba nezapočítání vstupních dveří v rekapitulaci byla způsobena špatným 

vzorcem v příslušném oddílu, který byl však součástí zadání, a proto nemohla být tato 

chyba připsána k tíži uchazeče, protože zadavatel podle § 44 odstavce 1 odpovídá ze 

své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace.  

Zadavatel po zhodnocení námitek reagoval k jednotlivým vysvětlením: 

Ad a) Zadavatel konstatoval, že vysvětlení uchazeče v bodě Ad a) lze akceptovat, 

jelikož lze výše uvedené náklady kalkulovat procentuálně do jednotlivých položek 

rozpočtu. 

Ad b) Zadavatel nepřijal vysvětlení uchazeče ohledně nezapočítání druhé 

rozvodnice. Považoval to za chybu vedoucí k ovlivnění nabídkové ceny.  

Ad c) Zadavatel v tomto bodě nepřistoupil na zdůvodnění uchazeče, protože dle 

zadávacích podmínek platilo, že v souladu se ZVZ zadavatel poskytuje i elektronickou 

formu soupisu, nikoli program pro výpočet nabídkové ceny, a že pokud jsou v něm 

obsažené vzorce, je pouze na uchazeči, zda je využije nebo ne, přičemž za řádné 

ocenění soupisu stavebních prací odpovídá uchazeč. Elektronická forma soupisu byla 

v programu MS Excel.  

Zadavatel došel k závěru, že body Ad b) a Ad c) i přes vysvětlení uchazeče měly 

vliv na nabídkovou cenu a vysvětlení tedy nešlo považovat za objektivní, proto byla 

nabídka vyřazena z procesu.  
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3.5.2 Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj – pracoviště 

Orlová – Lutyně 

Další zkoumanou veřejnou zakázkou, do které se Společnost přihlásila, je 

„Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj – pracoviště Orlová – Lutyně“. 

Evidenční číslo veřejné zakázky je VZ 60061838, kde zadavatelem byla Nemocnice 

s poliklinikou Karviná - Ráj, příspěvková organizace se sídlem Vydmuchov 399/5 

Karviná – Ráj, 734 12. Veřejná zakázka byla na stavební práce formou otevřeného 

zadávacího řízení a v oblasti limitu byla vedena jako podlimitní. Zakázka byla 

spolufinancována ze zdrojů EU, Fondu soudržnosti Evropské unie a státního rozpočtu 

České republiky prostřednictvím Operačního programu Životní prostředí. Rozložení 

vah jednotlivých kritérií bylo sestaveno zadavatelem následovně: 

Tab. č. 3.4: Rozložení vah jednotlivých kritérií veřejné zakázky „Zateplení 
Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj – pracoviště Orlová – Lutyně“. 

Kritéria Váha 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 100 

Zdroj: zadávací dokumentace k dané zakázce 

Předmětem zakázky bylo provedení stavby „Ekologizace Nemocnice 

s poliklinikou Karviná – Ráj, pracoviště Orlová – Lutyně“ v rámci projektu „Zateplení 

vybraných objektů nemocnice v Orlové – Lutyni“. V rámci veřejné zakázky, dle 

zadávací dokumentace, mělo být provedeno osazení ovládacích klik se zámky pro 

aretaci polohy kliky, tzn. uzamykatelné kování, u vybraných objektů zakázky. U 

velkoplošných oken byly požadovány pouze taková kování, která umožňovaly 

polohovatelnost oken.  

Podmínky pro zpracování nabídek umožňovaly zadavateli podat pouze jednu 

nabídku na celý předmět veřejné zakázky. Podávání variantních nabídek nebylo 

umožněno. Nabídka musela být podána včetně příloh, přičemž mohly být použity 

formuláře poskytnuté zadavatelem. Obchodní podmínky musely být uchazečem 

akceptovány bez jakýchkoli nároků na změnu. V dalších požadavcích, tzv. „jiných“ 

potřebných pro podání regulérní nabídky bylo třeba doložit certifikaci na shodu o 

výrobek, konkrétně oken, dveří a jejich prvků, jenž je požadovaný v zadávací 

dokumentaci a to v příloze technické dokumentace. Dále bylo potřeba předložit 

vzorky, tzv. řezy, rámu a skla zamýšlených dodávaných oken a skladby a stavby 
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zateplovacího systému. Dále bylo třeba doložit prohlášení o bezdlužnosti vůči 

Moravskoslezskému kraji.  

Dodavatel byl oprávněn plnit předmět veřejné zakázky prostřednictvím 

subdodavatelů ve výši maximálně 15 % z objemu stavebních nákladů akce a byl 

povinen tyto subdodavatele oznámit v přihlášce, včetně popisů úkonů, které budou 

jednotlivými subdodavateli.  

Uchazeč musel dále složit formou bankovní záruky, peněžní jistoty nebo 

pojištěním záruky jistinu ve výši 1 500 000 Kč.  

Zakázka byla zadána dne 28. 6. 2011 a nabídky musely být podány do 18. 7. 2011, 

kdy zasedala komise k procesu otevírání obálek. Předpokládaná cena veřejné zakázky 

byla 79 900 000 bez DPH. V procesu otevírání obálek u této veřejné zakázky byly 

cenové nabídky následující: 

Tab. č. 3.5: Nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku „Zateplení Nemocnice s 

poliklinikou Karviná – Ráj – pracoviště Orlová – Lutyně“. 

Pořadí Uchazeč Nabídková cena 

1. BDStav Morava s. r. o. 50 770 663 Kč 

2. XXX  Group a. s. 51 922 167 Kč 

3. Hochtief CZ a. s. 52 661 752 Kč 

4. Hant BA a. s. 55 757 108 Kč 

5. SSKA - Stavební společnost Karviná a.s. 58 868 689 Kč 

6. VOKD a.s. 59 397 139 Kč 

7. Vilikus s. r. o. 66 421 201 Kč 

8. Commodum spol. s r.o.  76 711 321 Kč 

Zdroj: dokumenty Společnosti k dané veřejné zakázce 

Společnost byla vyloučena z procesu zadávacího řízení, jelikož nedodala jednu 

součást přílohy a to tzv. „souhrnný rozpočet veřejné zakázky“. To je dle zadávací 

dokumentace a ZVZ dostatečným důvodem pro vyloučení ze zadávacího řízení. 

Každopádně dle pozdější dokumentace bylo zjištěno, že i kdyby zadání ze strany 

firmy bylo úplné, nemohla by zakázku získat. Problémem a stěžejní překážkou 

k tomuto byla certifikace na potřebné dveře včetně zámkových prvků. Společnost 

doložila pouze technickou způsobilost, nikoli certifikaci. Přičemž získání takovéto 

certifikace, dle vyjádření zaměstnance zkoumané Společnosti, je finančně a časově 

náročné. V tomto konkrétním případě by bylo třeba dané dveře zakoupit, což znamená 

finanční investici a podrobit je specializovaným testům, což vyžaduje další náklady 
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v desítkách tisíc Kč. Při procesu, vedoucímu k certifikaci by došlo ke zničení vzorku, 

tedy zakoupených dveří. Pracovník dále naznačil, že tento proces je náročný i časově.  

Zakázku vyhrála společnost Commodum spol. s r.o. s nejvyšší nabídkovou cenou 

76 711 321 Kč, přičemž kvůli nedoložené dané certifikaci dveří vypadli všichni 

uchazeči, kteří prošli úspěšně procesem kontroly úplnosti nabídek, navzdory tomu, že 

hlavním kritériem pro nabídky byla cena.  

3.5.3 Snížení emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice 

Další zkoumanou veřejnou zakázkou, do které se Společnost přihlásila, je „Snížení 

emisí a energetické úspory Základní školy Klimkovice“. Evidenční číslo veřejné 

zakázky je VZ 342809, kde zadavatelem bylo město Klimkovice se sídlem na Lidická 

1, 742 83 Klimkovice. Veřejná zakázka byla na stavební práce formou otevřeného 

zadávacího řízení a v oblasti limitu byla vedena jako podlimitní. Zakázka se 

vztahovala na operační program „Životní prostředí“, tedy byla spolufinancována EU. 

Rozložení vah jednotlivých kritérií bylo sestaveno zadavatelem následovně: 

Tab. č. 3.6: Nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku „Snížení emisí a 

energetické úspory Základní školy Klimkovice“. 

Kritéria Váha 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH 100 

Zdroj: Zadávací dokumentace k dané zakázce 

V procesu otevírání obálek u této veřejné zakázky byly cenové nabídky 

následující: 

Tab. č. 3.7: Nabídkové ceny uchazečů o veřejnou zakázku „Snížení emisí a 

energetické úspory Základní školy Klimkovice“. 

Pořadí Uchazeč Nabídková cena 

1. Omlux spol. s r. o. 16 100 493 Kč 

2. XXX a.s. 16 849 826 Kč 

3. BD Stav s.r.o. 16 946 898 Kč 

4. Atrium reality Klimkovice a.s. 20 543 237 Kč 

5. Bytostav Poruba a.s. 22 318 531 Kč 

6. MH Stavby s.r.o. 23 235 940 Kč 

7. Ptáček pozemní stavby s.r.o. 28 662 862 Kč 

8. Syner Moravia s.r.o. 29 456 297 Kč 

Zdroj: zadávací dokumentace k dané zakázce 

  



53 
 

Zadavatel stanovil podmínky účasti: 

• profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících 

se registrace v profesních nebo jiných rejstřících, tedy výpis z obchodního 

rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud 

je v ní zapsán, doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních 

předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky (na předmět, 

který opravňuje dodavatele předmět veřejné zakázky realizovat v plném 

rozsahu), 

• ekonomická a finanční způsobilost, tedy dodavatel, který je kvalifikovaný 

pro plnění zakázky a předloží čestné prohlášení o své ekonomické a 

finanční způsobilosti splnit zakázku, 

• technická způsobilost, tedy seznam 4 stavebních prací a osvědčení, 

osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích 

zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob 

odpovědných za vedení realizace příslušných stavebních prací. 

Uchazeč dodal nabídku v řádném termínu. Zadavatel nabídku posoudil jako 

nevyhovující a vyloučil ji z řízení, které vyhrála firma Ptáček pozemní stavby s.r.o. 

Zadavatel uvedl, že uchazeč nesplnil v rámci podmínek účasti oprávnění k podnikání 

pokrývající: 

a) kominictví, respektive revizi spalinových cest a komínu dle § 2 odstavce 1 dle 

nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, 

kouřovodů, spotřebičů a paliv, 

b) destruktivní zkoušky dvou náhodně vybraných oken. 

Uchazeč se proti tomuto rozhodnutí odvolal, přičemž podal námitky proti postupu 

jednání zadavatele. Uchazeč se domníval, že podle ustanovení v § 59 odstavec 4 ZVZ, 

měl vyzvat zadavatel uchazeče k doplnění dokumentace, nikoli k vyloučení a to 

z důvodů, že: 

Ad a) revize spalinových cest a komínu by byla v rámci subdodávky 

subdodavatelem provedena za symbolickou 1 Kč, což je vzhledem k objemu zakázky 

zanedbatelná cena,  
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Ad b) zadavatel v rámci destruktivních zkoušek neuvedl požadovanou kvalifikaci, 

když specifikoval nárok pouze na provedení těchto zkoušek subjektem oprávněným 

tento typ zkoušek provádět, bez bližších specifikací na požadovanou kvalifikaci. 

Tímto měl zadavatel, jelikož společnost Omlux spol. s r. o. byla z účasti na 

zadávacím řízení vyřazena, způsobit škodu uchazeči minimálně v možnosti účastnit se 

zadávacího řízení a z důvodu momentálně nejlepší cenové nabídky, kdy jediné 

kritérium zadavatele byla nejnižší nabídková cena, i realizovat daný projekt a tím 

způsobenou finanční ztrátu ve výši zisku z této realizace a nákladů na administraci 

související s účastí v tomto zadávacím řízení. 

V rámci námitek zadavatel nechal přezkoumat námitky uchazeče s vyhodnocením, 

že § 59 odstavec 4 ZVZ pouze umožňuje, nikoli nařizuje zadavateli požadovat 

doplnění chybějících dokumentů s odůvodněním, že jelikož byly přijaty nabídky 

bezvadné, konkrétně společnostmi Ptáček pozemní stavby s. r. o a Syner Moravia s. r. 

o., by se zadavatel vystavil porušení zásady transparentnosti, rovného zacházení a 

zákazu diskriminace, kdy by narušil hospodářskou soutěž a zvýhodnil uchazeče, kteří 

kvalifikaci nepodali proti uchazečům, kteří tak již učinili v řádném termínu. Členové 

hodnotící komise by se údajně vystavili trestu odnětí svobody na dva až osm let dle 

§ 256 ZVZ.  

Dále se zadavatel vyjádřil k bodům námitky a to, že: 

Ad a) žádný subdodavatel uchazeče, dodaný v nabídce ani uchazeč samotný, nemá 

oprávnění na základě svých živností k revizi komínů. Od roku 2011 podléhá 

způsobilost k provádění těchto zkoušek podmínce vlastnit speciální odbornost 

podléhající státní zkoušce s vydáním kulatého razítka. Dále,  

Ad b) zadavatel uchazeči vyhověl v námitce, avšak její přijetí bylo považováno za 

bezpředmětné, kvůli nedostatku v bodě Ad a). 

Přičemž v dokumentu „Dodatečné informace“, vztahující se k dané zakázce byly 

vzneseny jednotlivé dotazy na zadavatele, pro upřesnění zadávací dokumentace. 

Vznesený dotaz č. 6 zněl v celém jeho znění: „Podrobná specifikace požadavků na 

prokázání kvalifikace v čl. 2 Profesní kvalifikační předpoklady písm. b. Zadavatel pro 

prokázání profesních kvalifikačních předpokladů požaduje „doklad o oprávnění k 

podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím (pokrývajícím) 

celému předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské 
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oprávnění či licenci“. Zadavatel však nestanovuje, který konkrétní doklad mají 

dodavatelé předložit. S přihlédnutím k zásadě transparentnosti zadávacího řízení si 

Vás dovolujeme požádat o potvrzení, zda bude pro splnění profesních kvalifikačních 

předpokladů podle části D čl. 2 písm. b. zadávací dokumentace dostačující předložení 

živnostenského oprávnění pro živnost „Provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování“, popř. o uvedení konkrétních oprávnění k podnikání, která by měli 

dodavatelé předkládat.“ (Město Klimkovice, 2014) 

Odpovědí zadavatele na výše vznesený dotaz byla: „Zadavatel stanovil, že 

dodavatel předloží oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné 

zakázky. Takto učinil v souladu s § 54 písm. b) ZVZ. Zadavateli tedy nepřísluší 

specifikovat jednotlivé živnosti, resp. požadavek na jednotlivá oprávnění k podnikání. 

Pokud jde o dotaz k tomu, zda je oprávnění k podnikání "Provádění staveb, jejich 

změn a odstraňování" dostačující pro plnění předmětu veřejné zakázky, pak zde 

zadavatele odkazuje na nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních 

jednotlivých živností.“ 
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4 Dopady veřejného zadávání na 

konkurenceschopnost stavební firmy 
V této kapitole budou popsány dopady průběhů a výsledků analyzovaných 

veřejných zadávání na konkurenceschopnost stavební firmy. Dále budou vyhodnoceny 

zkoumané hypotézy, taktéž na základě analýzy veřejných zadávání a firemních 

statistik.  

4.1 Stavební úpravy bytového domu Bratislavská 39 

Z postupu v zakázce stavebního domu Bratislavská 39, lze odvodit, že v tomto 

případě je vliv zadavatele na konkurenceschopnost Společnosti, tedy uchazeče, 

značný.  

V bodě Ad b) zadavatel postupoval podle ZVZ, kdy v případě chyby uchazeče, 

která ovlivňuje nabídkovou cenu má právo vyloučit uchazeče z řízení. Uchazeč však 

jasně vyjádřil, že v rámci administrativní chyby vzniklé na jeho straně, bere toto 

finanční saldo ve výši 3 050 Kč jako svou ztrátu, tudíž nabídková cena se nemění.  

V bodě Ad c), kdy zadavatel v tomto bodě nepřistoupil na zdůvodnění uchazeče 

ohledně chybného vzorce v soupisu, protože dle zadávacích podmínek platilo, že 

v souladu se ZVZ zadavatel poskytuje i elektronickou formu soupisu, nikoli program 

pro výpočet nabídkové ceny, a že pokud jsou v něm obsažené vzorce, je pouze na 

uchazeči, zda je využije nebo ne, přičemž za řádné ocenění soupisu stavebních prací 

odpovídá uchazeč. V tomto případě nelze se zadavatelem jednoznačně souhlasit, 

neboť uchazeč je zodpovědný za řádné ocenění soupisu, ale je na druhou stranu 

povinen respektovat zadávací podmínky ve všech částech zadávací dokumentace a 

zadavatel tento chybný vzorec učinil součástí zadávacích podmínek, a to bez ohledu 

na to, zdali mu to zákon ukládá za povinnost či nikoli. Pokud tedy uchazeč použil při 

zpracování nabídky tento vzorec, postupoval v souladu se ZVZ a mělo by se tak na 

tuto nabídku pohlížet jako na bezvadnou. Zjevně zde došlo ke konfliktu v rámci 

samotného ZVZ. Špatně sestaveným vzorcem, který součástí zadávací dokumentace v 

elektronickém soupisu podle ZVZ vůbec nemusel být, zadavatel vytvořil podmínky, ať 

už vědomě či ne, pro větší pochybení uchazečů.  

Z výše uvedených odstavců vyplývá, že ačkoli se v zadávací dokumentaci objeví 

jakýkoliv nedostatek, může to být jasným důvodem k ukončení účasti uchazeče 
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v zadávacím řízení. Podané námitky zadavatele k uchazečově podané nabídce zde byly 

pouhou formalitou v rámci splnění povinností dle zadávací dokumentace a ZVZ. Bylo 

z toho usouzeno, jelikož zjevně dopředu neexistoval způsob vysvětlení všech námitek, 

když byla tato vysvětlení na různorodé problémy v nabídce zamítnuta ve více než 

jednom bodě, a to i v případě, kdy uchazeč jasně vyjádřil chybu na své straně v rámci 

administrativy v důsledku přesunu podílů práce mezi středisky Společnosti a 

nedostatečné kontroly. Dal jasně najevo, že navzdory této chybě může konečnou 

nabídkovou cenu zadavatel považovat za neměnnou. Z toho vyplývá, že ZVZ 

umožňuje absolutní neflexibilitu v postupu řešení nesrovnalostí a problémů vzniklou 

nedokonalostí nabídkové dokumentace a jejího obsahu. Tímto dává  ZVZ velký 

manipulační prostor zadavateli a hodnotící komisi a umožňuje jim či dokonce ukládá 

za povinnost neřešit tyto nesrovnalosti, a to i v případě, že majoritním hodnotícím 

kritériem je nabídková cena. V případě kdy by ZVZ byl hodnotící komisí 

interpretován z jiného úhlu pohledu či postoje, který pramení jednoznačně z ochoty 

hodnotící komise a z její znalosti ZVZ a zároveň by došlo z její strany k upřednostnění 

zásady chování řádného hospodáře před ZVZ ve smyslu zachování rovnocenných 

zásad a transparentnosti, tedy upřednostnění hlavního kritéria, kterým byla nejnižší 

nabídková cena. Společnost by se v důsledku nejlepší cenové nabídky s  vysokou 

pravděpodobností stala vítězem této zakázky.  

4.2 Zateplení Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj – 

pracoviště Orlová – Lutyně 

U této veřejné zakázky kdy Společnost byla vyloučena pro na neúplnosti zadávací 

dokumentace, na níž by se daly vztáhnout obdobné problémy v procesu zadávání jako 

u předchozí zkoumané veřejné zakázky. Samozřejmě i zde byl postup vyřazování 

nabídek v souladu se ZVZ. Hlavním problémem byla situace, která nastala po 

vyhodnocování úplnosti nabídek. I kdyby zkoumaná Společnost postoupila přes toto 

vyhodnocování, byla by z procesu vyřazena každopádně a to z důvodu nepodání 

potřebné certifikace na potřebné dveře včetně zámkových prvků. V analýze této 

zakázky dle výpovědi pracovníka Společnosti byl popsán postup k získání takovéto 

certifikace, která zkráceně představuje finanční a časové náklady, přičemž čas v tomto 

případě sehrál zásadní roli. Jelikož časová mezera mezi uveřejněním nabídky a 

termínem podání nabídek byla na minimálním limitu, tedy 22 dní, požadoval zadavatel 

specifickou dokumentaci, která vyžaduje určitý časový úsek k získání. Danou 
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certifikaci lze na teoretické úrovni do výše zmíněných 22 dnů získat, a to při 

dokonalém využití časového horizontu a absenci problémů, vedoucích k většímu 

časovému prodlení. Jedinou zmiňovanou certifikaci, která byla zadavatelem 

akceptována, doložila společnost Commodum spol. s r. o., která i přes jediné kritérium 

v podobě nejnižší nabídkové ceny získala zakázku s nejvyšší nabídkovou cenou.  

V tomto případě proces zadávání, ačkoli v souladu se ZVZ, opět umožňuje 

zadavateli a hodnotící komisi nepřímo ovlivnit průběh řízení. Jelikož v ZVZ je 

uvedena pouze minimální doba pro jednotlivé druhy zakázek mezi uveřejněním 

veřejné zakázky a termínem pro podání nabídek, v tomto případě 22 dní, nikoliv už 

dodatek za jakých podmínek. Proto ZVZ umožňuje dokonce nastavit podmínky 

vedoucí k účelovému vyřazení potřebných jednotlivých uchazečů, což je jednoznačně 

v rozporu se zachováním rovnosti uchazečů o veřejnou zakázku a zajištění 

transparentnosti.  

Certifikace dveří zde nebyla jedinou podmínkou, která ovlivňuje 

konkurenceschopnost Společnosti. Další podmínkou pro získání této veřejné zakázky 

byl limit na zhotovení její části formou subdodavatelů, avšak pouze maximálně do 

výše 15 % objemu stavebních nákladů. To je jisté omezení, které dle ZVZ nemusí 

v rámci zadávací dokumentace existovat a záleží na vůli zadavatele, zda tuto 

podmínku uplatní. Zadavatel má povinnost toto uplatnit, jen jedná-li se o zakázky 

zvláštního charakteru, které souvisejí s obranou státu. To, že Společnost je povinna 

85 % zakázky zhotovit vlastními pracovníky, může být významnou omezující 

podmínkou. Stavebnictví je obor, ve kterém jsou patrné sezónní vlivy. Pokud firma 

zaměstnává vlastní zaměstnance, přináší to s sebou dodatečné náklady na personální 

řízení zaměstnanců a vytváření rezerv na mzdy na období, kdy povětrnostní podmínky 

neumožňují vykonávat práci venku. Tyto náklady firma nevykazuje, pokud jsou 

některé činnosti smluvně zajištěny formou outsourcingu nebo právě formou využívání 

subdodavatelských firem. Cena za takovou formu spolupráce je pevně smluvně dána a 

po celou dobu realizace zakázky neměnná, to přináší uchazeči větší jistotu, že 

plánovaná marže bude dosažena.  Omezení objemu subdodavatelů zadavatelem 

nahrává velkým firmám a je to velmi často kritizováno odbornou veřejností. Tyto 

firmy svým portfoliem činností jsou schopny mimo sezonu přesunout své pracovníky 

na jiné práce nebo do jiných odvětví, takže vlastně sezonnost eliminují. Jelikož 

zkoumaná Společnost zaměstnává 25 zaměstnanců, a to primárně na řídící a 
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administrativní a technické činnost, je ve značné nevýhodě se o takovou veřejnou 

zakázku ucházet. Rozhodla se jít cestou plnění veřejných zakázek pomocí 

subdodavatelů, na což může být pohlíženo jako na podnikatelskou strategii, která se 

v důsledku tohoto omezení jeví jako v takovýchto případech nekonkurenceschopná.  

4.3 Snížení emisí a energetické úspory Základní školy 

Klimkovice 

Zkoumaná Společnost byla v případě této nabídky po vyloučení společnosti Omlux 

s. r. o. ze zadávacího řízení uchazečem s nejnižší nabídkovou cenou.  

V bodě Ad a) zadavatel zamítl nabídku Společnosti na základě nedoloženého 

oprávnění k revizi komínu, dané profesní způsobilostí plnění kvalifikovaným 

pracovníkem, nebo živnostenským oprávněním, podléhajícímu státní zkoušce.  

Zadavatel však, jak bylo potvrzeno odpovědí na vznesený dotaz o tom, jaké 

potřebné kvalifikace či oprávnění k podnikání je třeba do zadávací dokumentace 

doložit, odpověděl zadavatel, že takovou, která odpovídá rozsahu předmětu veřejné 

zakázky s odkazem na ZVZ, který neukládá zadavateli detailně rozepsat jednotlivé 

požadavky. To znamená, že ačkoli zadavatel blíže nespecifikoval potřebné 

dokumenty, vedoucí k podání úspěšné nabídky, se hodnotící komise zabývala detailní 

dokumentací vztahující se k danému problému. Jelikož na základě tohoto 

komunikačního šumu, způsobeného na straně zadavatele, vypadli uchazeči 

s pořadovými čísly 2. – 6., lze konstatovat, že se nejednalo o ojedinělé selhání 

zmiňovaného problému.  

Na zadavatele poté byla podána žaloba sdružením potencionálně poškozených 

uchazečů na ÚOHS proti postupu zadavatele. Tato žaloba byla později stažena 

žalobcem.  

Obdobné postupy zadávacího řízení mohou vést k účelovému vyřazování 

potencionálně nechtěných uchazečů o veřejnou zakázku a faktickému ovlivnění 

zadávacího řízení. Celý proces potom, jako v tomto případě, ač se jednalo o účelové či 

neúčelové jednání, je legitimní v rámci ZVZ. Ten nejenže umožňuje zadavateli 

takovýto postup, ale navíc umožňuje zadavateli tento postup odůvodnit právě na 

základě tohoto zákona.  
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Zadavatel mohl v tomto případě, ačkoli mu to ZVZ neukládá za povinnost, vypsat 

podrobně kvalifikační požadavky a to v rámci perspektivy zadávacího řízení a 

prevence proti zbytečnému vyřazování nabídek, které mohou být dle jediného kritéria, 

tedy ceny, výhodnějšími, což v této konkrétní zakázce jednoznačně byly, dle tab. č. 

3.7. Tímto se zadavatel svou neochotou doplnit potřebné požadavky, na které byly 

vzneseny konkrétní dotazy, dopustil pochybení minimálně vůči zásadě řádného 

hospodáře a napomohl tímto rozhodnutím navýšení konečné hodnoty realizace 

zakázky o více než 11 mil. Kč. Jelikož zkoumaná Společnost byla po vyřazení prvního 

uchazeče společností s nejnižší nabídkovou cenou, má výsledek dopad na její 

potencionální tržby, zisky a růst Společnosti.  

4.4 Vyhodnocení hypotéz 

Před vlastní analýzou v této diplomové práci byly stanoveny tři hypotézy, které 

udávaly směr samotné analýze. První hypotéza měla zodpovědět otázku, zda existuje 

vztah mezi veřejným zadáváním a konkurenceschopností podniku orientovaného na 

veřejné zakázky ve stavebnictví. Druhá hypotéza byla stanovena za účelem potvrdit či 

vyvrátit silnou pozici Moravskoslezského kraje v oblasti veřejného zadávání ve 

stavebnictví. Bylo nahlíženo primárně na objem zakázek pro tento sektor 

v jednotlivých krajích. Poslední hypotéza byla vyslovena proto, aby bylo doloženo, 

zda novela ZVZ, tak jak byla navrhovatelem zákona prezentována, je více 

transparentní a naplňuje cíl novely snižovat veřejné výdaje. Výsledkem výběrového 

řízení by měla být vždy zakázka s nejnižší nabídkovou cenou za požadovanou kvalitu 

a rozsah zakázky.  

4.4.1 Veřejné zadávání má vliv na konkurenceschopnost podniku. 

Aby byla firma konkurenceschopná, musí být inovativní, musí mít dobré jméno na 

trhu v oboru činnosti, které vykonává a musí být finančně zdravá. Udržení se mezi 

konkurenceschopnými firmami s sebou přináší výdaje a to zejména na profesní růst 

zaměstnanců a zavádění nových technologií. Tyto výdaje si může dovolit pouze firma, 

která generuje adekvátní zisk. Ne vždy je vinou Společnosti, že nedokáže 

z realizovaných zakázek generovat zisk. Stavební realizace jsou dlouhodobým 

procesem, kde v průběhu může nastat mnoho vlivů na finanční stabilitu Společnosti, 

například bankrot investora nebo nedostatečné investiční krytí a to může vést 

k druhotné platební neschopnosti realizátora zakázky.  
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Riziko druhotné platební neschopnosti je u veřejných zakázek minimální. Zadávací 

řízení je vždy formulováno tak, že uchazeč může zhodnotit, zda má potenciál na to, 

aby do výběrového řízení mohl vstoupit nebo ne. Zadavatel stanovuje kritéria, která 

uchazeč musí splnit, aby jím byl ve výběrovém řízení úspěšný. I když je výběrové 

řízení, zejména u stavebních zakázek, administrativně a technicky náročné, v případě 

vítězství je uchazeči odměnou to, že cena zakázky, se kterou do výběrového řízení 

vstupoval, mu vygeneruje kalkulovaný zisk. Veřejné instituce jako zadavatelé 

veřejných zakázek vždy platí v dohodnutém termínu a v dohodnuté výši. Uchazečům 

nevznikají další náklady na pořízení cizího kapitálu na krytí provozních výdajů. Růst 

tržeb z veřejných zakázek ovlivňuje celkovou ekonomickou situaci firem, jak lze vidět 

ze vztahu mezi grafem č.: 3.1 a tabulkou č.: 3.1. Ve srovnávaném hospodářském roce 

2009/2010, kdy se společnost sice ucházela o veřejné zakázky, ale v žádné nezvítězila, 

vykazovala Společnost obrat 87,59 mil Kč. V následujících dvou obdobích rostla 

specializace na veřejné zakázky a jejich první získávání. V roce 2012/2013 byl obrat 

více než dvojnásobný oproti srovnávanému roku a podíl objemu veřejných zakázek na 

celkovém obratu činil 80 %. Stejně tak porovnání tabulky č.: 3.1 a grafu č.: 3.3 

ukazuje mezi roky 2009/2010 a 2012/2013 více než dvojnásobný nárůst zisku 

Společnosti. V tabulce číslo 3.1 lze pozorovat, že Společnost každoročně zvládá 

podávat větší počet přihlášek, než v předchozím roce. To má přímo úměrně vliv na 

počet vyhraných zakázek. Z těchto údajů vyplývá, že specializace a úspěšné 

absolvování veřejných zakázek má vliv na konkurenceschopnost podniku.  

4.4.2 Moravskoslezský kraj je v objemu zakázek ve stavebnictví 

nadprůměrně konkurenceschopný vůči ostatním krajům.  

Je-li kraj v této oblasti konkurenceschopný a může generovat dostatečný objem 

zakázek, skýtá pro firmy určitý potenciál. Takové prostředí je pozitivním vlivem 

z hlediska rozvoje firmy, pokud této možnosti umí a je schopná využít.  

Z grafu č. 3.6 lze vidět, že Moravskoslezský kraj, kromě roku 2011, se pravidelně 

umisťuje do 3. místa a v letech 2010 a 2012 se v něm realizovalo nejvíce stavebních 

zakázek. V kumulativním počtu je potom Moravskoslezský kraj na prvním místě. 

Tento výsledek koreluje i s grafem č. 3.7, v objemu realizovaných zakázek na km2, 

kdy je Moravskoslezský kraj na 2. místě za Hlavním městem Prahou. 



62 
 

Z výše uvedeného vyplývá, že Moravskoslezský kraj je v této oblasti více než 

nadprůměrně konkurenceschopný a je tak vhodným prostředím pro stavební firmu 

orientující se na veřejné zakázky.  

Ze srovnání lze vyčíst, že do sektoru stavebnictví v Moravskoslezském kraji plyne 

největší objem investic ze všech krajů v ČR a v poměru těchto investic na km2 byl 

překonán pouze Hlavním městem Prahou. Investice do stavebnictví jsou obecně 

dlouhodobou investicí, proto tyto investice nemusí být v krátkodobém horizontu 

promítnuty do makroekonomických ukazatelů kraje. Další variantou je možnost, že 

přerozdělování takovýchto investic je neefektivní. Zkoumané zakázky v této práci 

poukazují na takovouto neefektivnost.  

4.4.3 Zákon o veřejných zakázkách umožňuje legálně zadavateli 

ovlivňovat výsledek veřejného zadávání. 

Ačkoliv novela ZVZ v mnoha ohledech zlepšila transparentnost tohoto zákona, 

nacházejí se v něm i po této úpravě zásadní nařízení či naopak pasáže, umožňující 

prostor pro manévrování, které mohou narušovat zásadu transparentnosti a rovného 

zacházení.  

Jako každý zákon i ZVZ má svůj vývoj, který v čase zdokonaluje jeho strukturu, 

jež nebude nikdy dovedena k dokonalosti. Poslední změnou v pravidlech veřejného 

zadávání jsou výsledky jednání Evropské komise z počátku roku 2014. Nová evropská 

ustanovení o veřejných zakázkách musí být promítnuta do dvou let do struktury ZVZ 

ČR, který by mohl přinést další zlepšení. 

V současnosti je ZVZ i po jeho novelizaci postaven tak, že skutečně umožňuje, jak 

bylo z analyzovaných veřejných řízení prokázáno, proměnlivý manipulační prostor 

zadavateli a konkrétně při zpracovávání zadávací dokumentace a potřebných příloh a 

omezení. Fakt, že absence jakékoli části potřebných dokumentů v nabídce, uvedených 

v zadávací dokumentaci, vede dle ZVZ nevyhnutelně k vyřazení účastníka ze 

zadávacího řízení, umožňuje zadavateli ovlivnit průběh takového řízení, za podmínky, 

že neprokazatelně jedná v rozporu se zásadou transparentnosti a rovného zacházení. 

Toto tvrzení je podloženo všemi třemi analyzovanými zakázkami.  
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5 Závěr 
Tato práce si kladla za cíl proniknout do problematiky veřejného zadávání. Cílem 

bylo analyzovat vztah konkrétní stavební firmy a veřejného zadávání v oboru 

stavebnictví s dopady na její konkurenceschopnost. Tento cíl byl naplněn a prokázalo 

se, že vztah mezi konkurenceschopností firmy a veřejného zadávání existuje..  

V praktické části práce byly analyzovány dokumenty zadávacího řízení 

k zakázkám, ze kterých byla stavební Společnost vyřazena. Tyto dokumenty 

obsahovaly také komunikaci mezi zadavatelem a uchazečem, kdy zadavatel vznášel 

námitky proti nabídce uchazeče a uchazeč argumentoval. Obě strany se odkazovaly na 

platná ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Ačkoliv cílem práce nebylo 

analyzovat zákon, v průběhu analýzy dokumentů se projevilo odlišné vnímání textace 

zákona. Zákon obsahuje nekonkrétní vymezení některých pojmů, zejména užívání slov 

„může“ a „nemusí“. Tato nekonkrétnost je nástrojem zadavatele, proti němuž je 

uchazeč bezmocný. Některá rozhodnutí úředníků a jejich pojetí výkladu zákona tak 

nenaplňuje podstatu veřejného zadávání. Tou je efektivní využívání veřejných 

prostředků a zvýšení transparentnosti a rovného zacházení. Toto má zásadní vliv na 

konkurenceschopnost stavební firmy. 

Vztah konkurenceschopnosti firmy a veřejného zadávání byl zkoumán ve dvou 

rovinách. Tou první byl vliv veřejného zadávání na konkurenceschopnost podniku. Ta 

je ovlivněna v procesu veřejného zadávání dvěma konkurenčními vlivy, a to 

konkurencí uvnitř odvětví a konkurencí odběratelů v podobě zadavatelů veřejné 

zakázky. Účast firmy ve veřejných zakázkách zlepšuje její ekonomickou situaci. 

Realizace má pozitivní dopad na vývoj tržeb a zisk, který firma může dále investovat, 

aby zůstala konkurenceschopná. Plynulost plateb veřejného sektoru za splnění díla 

negeneruje dodatečné náklady na provozní kapitál firem.  

Druhou zkoumanou rovinou byl vliv Moravskoslezského kraje na 

konkurenceschopnost podniku. Bylo prokázáno, že Moravskoslezský kraj poptával za 

roky 2010 - 2013 nejvyšší objem veřejných zakázek ve stavebnictví. Pokud tento trend 

bude pokračovat, je Moravskoslezský kraj kvalitním prostředím pro zvyšování své 

konkurenceschopnosti Společnosti v rámci veřejných zakázek.   
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Výsledky této práce jsou uplatnitelné zejména v praktické oblasti samotných 

procesů veřejných zadávání a to zejména z pozice uchazeče. Definuje, jakými způsoby 

lze ze strany zadavatele ovlivnit průběh veřejného zadávání v důsledku odlišného 

výkladu zákona o veřejných zakázkách. Jelikož stavební společnosti nemohou přímo 

ovlivnit tvorbu zákona a jeho výklad zadavatelem, mohou alespoň zmírnit vliv 

zadavatele vznášením správných dotazů k nekonkrétním ustanovením v zadávacích 

dokumentacích. Pokud by vyjádření zadavatele bylo v rozporu s tím, jak výklad 

zákona vnímá uchazeč, je řešením obrátit se na nezávislý orgán, kterým je v případě 

veřejného zadávání Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Jeho nálezy a rozhodnutí 

jsou podnětem pro zákonodárce ke zpřesnění výkladu zákona.   

Zákon o veřejných zakázkách v platném znění má za cíl zajistit v teoretické oblasti 

transparentnost a rovné zacházení v zadávacím řízení a tím pozitivně působit na 

hospodářskou soutěž. Tato práce prokazuje, že v praxi lze tento cíl velmi snadno 

zneužít.  Bohužel je toto tvrzení podloženo řadou mediálně známých kauz, kdy došlo 

ke zneužití veřejných prostředků a k manipulacím v procesu zadávání veřejných 

zakázek. Je úkolem státních institucí podniknout takové kroky, které v očích široké 

veřejnosti povedou ke změně názoru na oblast veřejných financí. Jakákoliv opatření, 

která zvýší transparentnost, musí zákonitě vést k úsporám veřejných financí, které 

mohou být proinvestovány jinde pro veřejný blahobyt. 
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